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EDITAL Nº  07/12 - DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS - GO.  Através da Comissão Organizadora de Concurso Público - resolve:  

1. Divulgar o julgamento dos recursos contra o gabarito preliminar do concurso público relativo aos seguintes candidatos recorrentes: 

INSCR CARGO QUESTÃO MATÉRIA RESUMO DA ALEGAÇÃO RESULTADO DO JULGAMENTO 

49962 Analista de sistemas 

Legislativo 

07 Português Alega possibilidade de anular a 

questão, pois a mesma se refere a 

texto sublinhado. 

INDEFERIDO – Uma das funções do uso das aspas é destacar parte do texto, a 

questão recorrida tinha como destaque as aspas. Resolve a COCP manter o gabarito 

inalterado. 

52331 

50239 

Motorista Legislativo 

Motorista Legislativo 

20 Matemática Alega que a correta é alternativa A INDEFERIDO – A alternativa correta da questão 20 é alternativa B conforme 

indicado no gabarito preliminar. 

49962 Analista de sistemas 

Legislativo 

40 Conhecimentos 

Específicos 

Alega que as alternativas A e B são 

corretas 

INDEFERIDO - Net não é  uma tecnologia utilizada na composição dos recursos 

Ajax, .Net é um domínio de linguagens de programação que pode (ou não) utilizar 

Ajax; 

O mesmo ocorre para a linguagem de programação Java, não possui qualquer relação 

na composição Ajax, Javascript sim, é não somente utilizada, mas essencial para o 

funcionamento de módulos Ajax (Note-se que Java e Javascript são linguagens de 

programação independentes e distintas); 

Seguindo a linha de raciocínio da questão, AJAX é um conjunto de técnicas 

envolvendo diversas tecnologias antigas, dentre elas: Javascript, XML, Document 

Object Model (DOM). Resolve a COCP manter o gabarito inalterado. 

49962 Analista de sistemas 

Legislativo 

17 Matemática Alega não existir resposta correta DEFERIDO – Resolve a COCP anular a questão e atribuir o ponto a todos os 

candidatos. 

50239 Motorista Legislativo 23 Conhecimentos 

Gerais  

Alega erro na ortografia da 

alternativa B. 

DEFERIDO – Resolve a COCP anular a questão e atribuir o ponto a todos os 

candidatos. 

52331 

50239 

Motorista Legislativo 

Motorista Legislativo 

36 Conhecimentos 

Específicos 

Alega ser correta a alternativa D DEFERIDO – Resolve a COCP considerar como correta no gabarito a alternativa D. 

50239 

52331 

48314 

Motorista Legislativo 

Motorista Legislativo 

Atendente de 

Recepção 

17 Matemática Alega ser correta a alternativa D DEFERIDO - Resolve a COCP considerar como correta no gabarito a alternativa D. 

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

 

Quirinópolis, aos 20 de Julho de 2012. 

ABDALA COURI 

Presidente da COCP 


