
 

              ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE EDEALINA 

 
 

EDITAL N. 07/11 – DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR  
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEALINA, através da Comissão Organizadora de Concurso Público - COCP, 
nomeada pelo Decreto n. 042/11, resolve: 
 
1. Divulgar os resultados dos recursos contra o GABARITO PRELIMINAR do concurso público relativo aos seguintes candidatos 
recorrentes: 
INSCRIÇÃO 17976 
CARGO PROCURADOR JURÍDICO 
QUESTÃO RECORRIDA 24  
RESUMO DA ALEGAÇÃO Alega o candidato que a matéria ventilada não faz parte do conteúdo programático.  
RESULTADO DO RECURSO INDEFERIDO – Razão não assiste ao candidato, questão elaborada dentro do programa. Resolve a 

COCP manter inalterado o gabarito 
INSCRIÇÃO 17976 
CARGO PROCURADOR JURÍDICO 
QUESTÃO RECORRIDA 26 
RESUMO DA ALEGAÇÃO Alega ter constatado que a matéria indagada não contém do conteúdo programático. 
RESULTADO DO RECURSO INDEFERIDO – Razão não assiste ao candidato, questão elaborada dentro do programa. Resolve a 

COCP manter inalterado o gabarito 
INSCRIÇÃO 17976 
CARGO PROCURADOR JURÍDICO 
QUESTÃO RECORRIDA 15 
RESUMO DA ALEGAÇÃO Alega o candidato que a questão deve ser anulada, tendo em vista conter duas alternativas iguais. 
RESULTADO DO RECURSO INDEFERIDO – A resposta correta da referida questão é a alternativa C, conforme instruído em 

sala pela coordenação, a questão somente seria anulada caso o erro material, fosse prejudicial, ou 
seja, alternativa B. Dessa forma, resolve a COCP manter inalterado o gabarito. 

INSCRIÇÃO 17976 
CARGO PROCURADOR JURÍDICO 
QUESTÃO RECORRIDA 10 
RESUMO DA ALEGAÇÃO Requer anulação da questão, ventila haver duas alternativas correta. 
RESULTADO DO RECURSO INDEFERIDO – Razão não assiste ao candidato. A questão de língua portuguesa requer que o 

candidato indique a alternativa incorreta (errada) e apresenta dentre as quatro alternativas 
apenas UMA incorreta, sendo está tida como correta no gabarito, ou seja, alternativa C. Dessa 
forma, resolve a COCP manter inalterado o gabarito. 

INSCRIÇÃO 18490 
CARGO PROCURADOR JURÍDICO 
QUESTÃO RECORRIDA 23 
RESUMO DA ALEGAÇÃO Requer o candidato a nulidade da questão alegando que todas as alternativas estão incorretas. 
RESULTADO DO RECURSO INDEFERIDO – Razão não assiste ao candidato, apesar de o gabarito preliminar indicar como 

correta a alternativa A, a resposta correta para a referida questão e alternativa “B”, devendo está 
ser considerada como correta no gabarito. Dessa forma, resolve a COCP considerar como 
resposta correta no gabarito a alternativa B. (mudado resultado através da errata 04/11) 

INSCRIÇÃO 18490 
CARGO PROCURADOR JURÍDICO 
QUESTÃO RECORRIDA 26 
RESUMO DA ALEGAÇÃO Alega o candidato erro material prejudicial a sua interpretação. 
RESULTADO DO RECURSO INDEFERIDO – Erro material incapaz de prejudicar a interpretação do candidato. Dessa forma, 

resolve a COCP manter inalterado o gabarito. 
 
 
 
 
 
 



INSCRIÇÃO 18490 
CARGO PROCURADOR JURÍDICO 
QUESTÃO RECORRIDA 38 
RESUMO DA ALEGAÇÃO Requer a anulação da questão  
RESULTADO DO RECURSO INDEFERIDO – Razão não assiste ao candidato, a resposta indicada no gabarito preliminar está 

correta e de acordo com o entendimento pacificado do STF. Resolve a COCP manter inalterado o 
gabarito. 

INSCRIÇÃO 18490 
CARGO PROCURADOR JURÍDICO 
QUESTÃO RECORRIDA 10 
RESUMO DA ALEGAÇÃO Alega que a alternativa incorreta (errada) para a questão é a alternativa B, devendo constá-la 

como correta no gabarito preliminar. 
RESULTADO DO RECURSO INDEFERIDO – Razão não assiste ao candidato. As alternativas apresentadas contém apenas uma 

única  incorreta. Resolve a COCP manter inalterado o gabarito. 
INSCRIÇÃO 18490 
CARGO PROCURADOR JURÍDICO 
QUESTÃO RECORRIDA 15 
RESUMO DA ALEGAÇÃO Requer o candidato seja anulada a questão alegando erro material  
RESULTADO DO RECURSO INDEFERIDO – O erro material não é prejudicial a interpretação do candidato, temos como 

correta a alternativa C que apresenta apenas  os itens I, II e III, portanto, o item IV  sequer aparece 
na resposta correta. Resolve a COCP manter inalterado o gabarito. 

INSCRIÇÃO 18490 
CARGO PROCURADOR JURÍDICO 
QUESTÃO RECORRIDA 16 
RESUMO DA ALEGAÇÃO Requer anulação alegando haver mais de uma alternativa correta. 
RESULTADO DO RECURSO INDEFERIDO – Há na questão apenas uma alternativa correta.  Resolve a COCP manter inalterado 

o gabarito preliminar. 
INSCRIÇÃO 18490 
CARGO PROCURADOR JURÍDICO 
QUESTÃO RECORRIDA 20 
RESUMO DA ALEGAÇÃO Requer anulação da questão. 
RESULTADO DO RECURSO INDEFERIDO – O material de estudo é de inteira responsabilidade do candidato. Não há erros na 

questão recorrida. Resolve a COCP manter inalterado o gabarito. 
 INSCRIÇÃO 18490 
CARGO PROCURADOR JURÍDICO 
QUESTÃO RECORRIDA 19 
RESUMO DA ALEGAÇÃO Requer anulação da questão. 
RESULTADO DO RECURSO INDEFERIDO – Encontra-se correta a alternativa indicada no gabarito como correta, a fonte de 

elaboração da questão encontra-se no enunciado da mesma, ou seja,   ANTONIL, Cultura e 

opulência do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1982, p.89. Resolve a COCP manter inalterado 

o gabarito. 

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

 
 

Edealina, 14 de Outubro de 2011. 
 

FRANCINEY SOUSA DE FREITAS 
Presidente da COCP 


