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REPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA O RESULTADO DA 
PROVA PRÁTICA DO EDITAL Nº 001/2016 - PROCESSO SELETIVO.  

Os recursos foram respondidos pela Banca Elaboradora e estão organizados em ordem de 
cargos e número de inscrição. 
 
Com fulcro no subitem 13.4 “Os recursos deverão ser individuais e devidamente 
fundamentados, acompanhados de citação da bibliografia, quando for o caso.” Neste sentido, 
de acordo com o subitem 13.9 “O Recurso interposto em desacordo com este Edital não será 
considerado.” 
 
RESPOSTAS: 
 
 
PROVA CARGO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO  
 
Nº. DE INSCRIÇÃO DA CANDIDATA: 20150014001400004139 
 
Inicialmente, cumpre dizer que o recurso ora apresentado pela candidata não está revestido 
das justificativas necessárias. No que diz respeito à resposta feita pela candidata,      vários 
erros foram identificados, cujos não condizem com a forma adequada de confecção deste 
documento, que por sua vez, pode ser encontrada expressamente definida no Manual de 
Redação da Presidência da República. Dentre os problemas identificados estão a falta de 
coesão e ausência de alguns requisitos essenciais de um documento ofício.  Recurso 
INDEFERIDO. 
 
Nº. DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 20150014001400003940 
 
No que diz respeito à prova  do candidato observa-se a presença de coesão e coerência, 
clareza e objetividade, além de preencher adequadamente os requisitos de ortografia, 
pontuação e acentuação, todavia, deixou de constar cabeçalho, além de haver itens necessários 
a este documento, fora do lugar estabelecido conforme consta Manual de Redação da 
Presidência da República, tais como data, fecho, número de ofício e endereçamento. Recurso 
DEFERIDO EM PARTE.  
 
Nº. DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 20150014001400004029 
 
No que diz respeito à prova  do candidato observa-se a presença de maioria dos requisitos 
essenciais de um documento ofício, todavia, deixou de constar elementos no que diz respeito 
ao endereçamento, espaçamento entre linhas, além de constar erros de ortografia e 
concordância. Contudo, a estrutura do texto está dentro de um documento padrão ofício. 
Recurso DEFERIDO EM PARTE. 
 
PROVA CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
 
Nº. DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 20150014000200004202 
 
a) Após descrição completa do ambiente, das condições de trabalho e das atividades exercidas 
pelos colaboradores no ambiente de trabalho, a pergunta da alternativa “a” é: 
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“a)Quais os equipamentos individuais e coletivos são recomendados  para este ambiente de 
trabalho?”  (grifo nosso) 
 

Nesta alternativa, caberia constar quais equipamentos são recomendados para o ambiente 
proposto, os pontos totais do quesito foram distribuídos em igualdade entre os vários itens 
corretos, para permitir que o candidato demonstre o seu conhecimento prático e mesmo não 
acertando todos os itens, ainda assim receba pontuação justa pelos itens respondidos 
corretamente. 

O isolamento acústico não se aplica como medida de proteção coletiva para o ambiente 
descrito, uma vez que tal medida seria aplicável unicamente para isolar o ruído oriundo de um 
ambiente para outro (de sala para outra sala), não sendo tecnicamente viável e exequível se 
isolar acusticamente uma panela de pressão a vapor ou coifa/exaustor que se encontra no 
ambiente. Pois a questão é o ambiente e não fora do ambiente de trabalho. A manutenção 
preventiva dos equipamentos citados (coifas e exaustores) não enquadra como EPC’s e sim 
como medidas corretivas de ordem geral (vide alternativa “b”). 

b) O histórico da questão e o questionamento feito em cima do histórico são límpidos e 
transparentes e estão no plural, indicando ao candidato que o mesmo deve estar atendo a sua 
resposta, inclusive separando os itens requeridos.  

c) O enunciado da questão está claro e o candidato deve estar atento às solicitações da 
questão. A pontuação total do quesito foi dividida entre os vários itens corretos, para permitir 
que o candidato demonstre o seu conhecimento prático e mesmo não acertando todos os itens, 
ainda assim receba pontuação justa pelos itens respondidos corretamente.  

Recurso INDEFERIDO. 
 
PROVA CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
 
Nº. DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 20150014000300004117 
 
A conotação dada ao item 9.3 do Edital não tem caráter norteador em se tratando de conteúdo. 
O item 9.7 diz: “ A prova prática será elabora de acordo com o conteúdo programático para 
cada cargo.”, Nesse sentido, vale salientar que  no conteúdo programático para o referido 
cargo, está expressamente definida a faculdade de se cobrar conhecimentos que dizem 
respeito ao PPRA, “9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais”. Recurso 
INDEFERIDO. 
 
 

Uberaba(MG), 04 de abril de 2016. 
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