
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 

 

EDITAL N. 05/12 – DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU/GO, através da Comissão Organizadora de Concurso Público - COCP resolve: 

 

1. Divulgar os resultados dos recursos contra os Gabaritos Preliminares do concurso público relativo aos seguintes candidatos 

recorrentes: 

 

CARGO QUESTÕES RECORRIDAS 

DEFERIDAS 

QUESTÕES RECORRIDAS 

INDEFERIDAS 

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 

GUARDA MUNICIPAL 

08-14-24-20 

Questões anuladas 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

 ANALISTA TÉCNICO DE CONTROLADORIA 

INTERNA 

ORIENTADOR SOCIAL I  

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

21 (anulada) 

 

 

ANALISTA ADMINISTRATIVO 

 17 (A alternativa D é incorreta, 

portanto justifica o erro). 

 

ANALISTA TÉCNICO DE SISTEMAS 

 

37 (anulada) 

28  

A matéria está prevista no conteúdo 

programático. Não houve prejuízos, 

vez que a pontuação para as questões 

de conhecimentos gerais e específicos 

é o mesmo. 

 

 

AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA 

 

 

39 (anulada) 

34  

O tema abordado está contido no 

subtema do Conteúdo Programático 

das Provas: "Características dos 

estágios do desenvolvimento 

infantil;”. 

 

 

FARMACÊUTICO E BIOQUÍMICO 

 

21 (correta alternativa D) 

35 (anulada) 

 

24 - 32 

Na analise do recurso entendemos 

ser questão de interpretação da  

prova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉDICO VETERINÁRIO 

 31 

A BVD é uma doença viral que 

provoca todos os efeitos que estão 

na alternativa apontadas como 

correta, as proposições enviadas 

estão afeitas a sintomatologia que 

está contemplada, mesmo que em 

parte, na alternativa 

32. 

A infecção provocada pelo 

Trichonomas sp, realacionadas com 

aves possui sitomas como: placas 

difterias branco-amareladas caseosas 

na orofaringe, esôfago, inglúvio e 

traquéia nas formas sistêmicas no 

fígado e pulmão são menos 

comuns.Portanto é possível inferir 



 
que se trata de Bovinos.  

26 

Os padrões apresentados nas 

alternativas da questão não deixam 

dúvidas, o candidato citou uma 

exceção, que não impede a resposta 

da questão.  

 34 

Alternativa da questão está correta. 

 

NUTRICIONISTA 

 

30 - 34 (anulada) 

02  

Na interpretação do texto, fica clara a 

possibilidade, e não uma ação futura, 

portanto, correto  o gabarito  

 

ODONTÓLOGO 

 

30 (anulada) 

22  

A questão está de acordo com o 

conteúdo, e todas as informações para 

respondê-la estão no enunciado.  

 

 

PROF. PIII - ED. FÍSICA 

 29 

A questão está correta, a sua 

interpretação não deixa dúvida.  

 

PSICÓLOGO 

 35 

O tema abordado está contido no sub-

tema do Conteúdo Programático das 

Provas: "Características dos estágios 

do desenvolvimento infantil;" 

 

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

 

Minaçu, 24 de Abril de 2012. 

 

 

 

 

JOSENIL GONÇALVES MOREIRA 

Presidente da COCP 

 


