
 

ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREÚNA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010 
EDITAL N. 07/11 – DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREÚNA /GO, através da Comissão Organizadora de Concurso 
Público - COCP, nomeada pelo Decreto n. 199/10 resolve: 
 
1. Divulgar os resultados dos recursos contra os Gabaritos Preliminares do concurso público relativo aos 
seguintes candidatos recorrentes: 
INSCRIÇÃO CARGO RESUMO DAS ALEGAÇÕES QUESTÃO RESULTADO 

7722 Fiscal de Tributos 
Municipais 

Alega o candidato que 
a questão não tem 
nenhuma opção 
correta 

33 INDEFERIDO – Resposta 
correta opção A. Não há erro 
algum na questão recorrida. 

7722 Fiscal de Tributos 
Municipais 

Alega o candidato que 
há contradição entre o 
inciso I e o caput do 
artigo. 

38 INDEFERIDO – Não compete 
à comissão analisar 
contradição na forma de 
elaboração da lei.  Deve o 
candidato atentar-se a  sua 
própria  interpretação. 

7298 Assistente de Atividades 
Administrativas 

Alega o candidato que 
a questão foi formula 
da de forma errônea. 

34 INDEFERIDO - Apesar de o 
candidato alegar que a 
questão foi formulada de 
forma errônea o próprio em 
seu recurso responde 
corretamente a questão, vez 
que o princípio da isonomia 
não está caracterizado no 
artigo 37 da Constituição. 
Dessa forma a única opção 
possível de resposta correta é 
a opção D. 

6992 Assistente de Atividades 
Administrativas 

Alega que a correta é 
a letra D 

32 INDEFERIDO - A questão 
recorrida não apresenta erros. 
Opção correta opção A. 

6992 Assistente de Atividades 
Administrativas 

Não ficou claro a 
insatisfação do 
candidato na questão 
recorrida. 

34 INDEFERIDO – Não há erros 
na formulação da questão 
recorrida e tampouco na 
resposta. 

6992 Assistente de Atividades 
Administrativas 

Alega insatisfação, 
porém nada requer.  

35 INDEFERIDO – Não há erros 
na formulação da questão 
recorrida e tampouco na 
resposta. 

6992 Assistente de Atividades 
Administrativas 

Explana o candidato 
sobre doutrina, refere-
se à Lei sobre os casos 
de dispensa de licitação. 

36 INDEFERIDO – Nota-se que 
o candidato não soube 
interpretar de forma correta a 
questão recorrida. Na questão 
o que se quer saber são os 
casos em que não é possível 

licitar.  



 

8360 Auxiliar de Apoio 
Administrativo 

Alega o Candidato 
que a questão 26 “pede 

que seja assinalada a 

opção que apresenta os 

cuidados que se devem 

ser tomados para evitar 

acidentes (...)”. 

26 INDEFERIDO – Equivocou-

se o candidato, vez que a 

questão recorrida requer que: 

“Marque a opção que NÃO 

apresenta estes cuidados” 

7270 Analista em Saúde Alega que a resposta 
não está correta. 

03 DEFERIDO - Razão assiste ao 
candidato, O verbo é 
transitivo direto e indireto, 
dessa forma não há entre as 
opções, alternativa para que o 
candidato possa assinalar. 
Resolve a COPC anular a 
questão e atribuir os pontos 
para todos os candidatos.  

7270 Analista em Saúde Alega a candidata que 
a resposta correta é a 
letra B 

40 DEFERIDO – Resolve a 
COPC anular a questão e 
atribuir os pontos para todos 
os candidatos. 

7269 Analista em Saúde Alega que na questão 
1, a frase da resposta, 
não demonstra uma 
visão negativa ao 
automóvel. 

01 INDEFERIDO - questão de 
interpretação. 

7269 Analista em Saúde Alega não haver 
questão incorreta. 

21 INDEFERIDO – A questão 
recorrida requer que o 
candidato responda de acordo 
com o que está estabelecido 
no Código de ética  e o mesmo 
não apresenta em sua  redação 
a  DEVERÁ, pois, além de 
representar algo que pode ser 
provável, também traz em sua 
definição algo que deve estar 
obrigado. 

7269 Analista em Saúde Alega estar 
incompleta a opção A 

22 INDEFERIDO – O artigo 11º 
do Código é bem claro o 
profissional “poderá prestar 
informações,” de forma que 
dentre as opções A, B, C e D a 
única que apresenta resposta 
correta é a opção A. 

7269 Analista em Saúde Alega estar incorreta 
apenas opção D 

25 DEFERIDO – A questão 
recorrida apresenta 3 opções 
corretas e apenas 1 opção 
incorreta. Resolve a COPC 
anular a questão e  atribuir os 
pontos para todos os 
candidatos. 



 

7269 Analista em Saúde Alega que a questão 
está incorreta. 

40  DEFERIDO – Resolve a 
COPC anular a questão e  
atribuir os pontos para todos 
os candidatos. 

7263 Analista em Saúde Alega ser a alternativa 
B errada. 

25 DEFERIDO – Razão assiste ao 
recorrente, a questão pediu 
para marcar a opção correta, e 
não incorreta como deveria. 
Resolve a COPC  anular a 
questão  e  atribuir os pontos 
para todos os candidatos 

7263 Analista em Saúde Alega que existem na 
questão três  
alternativas corretas. 

26 DEFERIDO – razão Assiste ao 
candidato houve ausência da 
palavra EXCETO. Resolve a 
COPC  anular a questão  e  
atribuir os pontos para todos 
os candidatos. 
 

7263 Analista em Saúde Alega ser a resposta D 
única opção correta. 

40 DEFERIDO – Resolve a 
COPC anular a questão e  
atribuir os pontos para todos 
os candidatos. 

8723 Analista em Assuntos 
Sociais 

Alega o Candidato 
que a questão 30 não 
estava no campo 
correto. 

30 INDEFERIDO - Houve erro 
material (digitação), porém 
deve o candidato ater-se as 
regras do edital regulamento 
especificadamente ao quadro 
4 ensino Superior, pois o 
número e valor das questões 
seguem o especificados no 
quadro em referência. 

8723 Analista em Assuntos 
Sociais 

Alega que o que 
destoa é o a questão 
“É proibido falar ao 
motorista” alega ser 
correta a opção B 

05 INDEFERIDO – Apesar do 
candidato considerar como 
correta a alternativa B, após 
analise pelo professor  
elaborador constatou-se ser 
correta a alternativa D 

8723 Analista em Assuntos 
Sociais 

Alega que o Estatuto 
da Criança e do 
Adolescente é de 13 
de Julho de 1990 

36 DEFERIDO – Houve erro no 
gabarito.  Resolve a comissão 
considerar como correta no 
gabarito  a opção D 

9113 Analista de Assuntos 
Sociais  

Alega ser correta na 
questão a opção D 

36 DEFERIDO – Houve erro no 
gabarito.  Resolve a comissão 
considerar como correta no 
gabarito  a opção D 



 

8023 Analista de Assuntos 
Sociais 

Alega que a lei que 
dispõe sobre os 
direitos da criança e 
do adolescente é a lei 
8069/90 de 13 de julho  

36 DEFERIDO – Houve erro no 
gabarito.  Resolve a comissão 
considerar como correta no 
gabarito  a opção D 

7250 Analista Jurídico Alega que a 
alternativa C é 
incorreta, argumenta. 

03 DEFERIDO - Razão assiste ao 
candidato, O verbo é 
transitivo direto e indireto, 
dessa forma na há entre as 
opções alternativas para que o 
candidato possa assinalar. 
Resolve a COPC anular a 
questão e atribuir os pontos 
para todos os candidatos. 

7250 Analista Jurídico Afirma estar incorreto 
o item III da questão.  

27 DEFERIDO – Questão 
anulada. Resolve a COPC 
anular a questão  e  atribuir 
os pontos para todos os 
candidatos 

7250 Analista Jurídico Afirma ser incorreta a 
alternativa D 

34 DEFERIDO – houve erro no 
gabarito. Resolve a comissão 
considerar como incorreta no 
gabarito a opção D 

 
 
2. O presente edital será publicado no placar da Prefeitura Municipal e nos sites de divulgação do certame.  
 
 

Acreúna, 01 de Março de 2011. 
 
 
 
 
 
 

Maria Aparecida de Souza 
Presidente 

 

 

 


