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PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO - SP 

 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infra relacionados, concorrentes ao 

cargo, TOPÓGRAFO – PROVA 1 que insurgem contra a publicação do GABARITO 

PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO - SP, 

CONFORME EDITAL 001/2017. 

 
RECURSOS INTERPOSTOS À BANCA EXAMINADORA  

 
 

QUESTÕES 

02 

03 

05 

10 

27 

32 

36 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisadas:  
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Questão 02 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 03 
 
Não procedem as alegações do recorrente. 

 

Na alternativa a), a palavra ENQUANTO encontra-se na linha 1, conforme descrito na 

prova. 

Na alternativa b), a palavra QUEM encontra-se na linha 2, conforme descrito na prova. E 

a palavra QUE, não está na linha 20, mas está na linha 19. Não dá para confundir o 

candidato uma vez que a referida palavra só volta a aparecer na linha 23. 

 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 05 
 
Procedem as alegações do recorrente. 

 

QUESTÃO NULA 

 

DEFERIDO 

 

 

 

Questão 10 
 
Não procedem as alegações do recorrente. 

 



 
 

______________________________________________________________________ 

Instituto CONSULPAM Consultoria Público-Privada 

Tel: (85) 3224-9369/3239-4402 – Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz 

CEP: 60.834-486 – Fortaleza-CE. CNPJ: 08.381.236/0001-27 

 

Segundo a tradição gramatical, quando o núcleo do sujeito por formado por uma fração, 

o verbo deve concordar com o numerador. Exemplos: 

• Um quinto dos leitores do blog mora em Portugal. 

• Um terço dos candidatos compareceu. 

• Dois terços dos candidatos compareceram. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 27 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 32 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 36 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

Segundo DOMINGUES (1979) diz-se que o processo de medida de distâncias é indireto 

quando estas distâncias são calculadas em função da medida de outras grandezas, não 

havendo, portanto, necessidade de percorrê-las para compará-las com a grandeza padrão. 

Os equipamentos utilizados na medida indireta de distâncias são, principalmente: 

 • Teodolito e/ou Nível: o teodolito é utilizado na leitura de ângulos horizontais e verticais 

e da régua graduada; o nível é utilizado somente para a leitura da régua. 
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• Acessórios: entre os acessórios mais comuns de um teodolito ou nível estão: o tripé 

(serve para estacionar o aparelho); o fio de prumo (serve para posicionar o aparelho 

exatamente sobre o ponto no terreno); e a lupa (para leitura dos ângulos). 

INDEFERIDO 

 
 

III 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso a análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as decisões 

e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo IX do Edital 001/2017 que rege 

este concurso. Fica reiterado que “A Banca Examinadora se constitui na última 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 

recursos adicionais”.  

 Publique-se, 

 

Fortaleza – CE 04 de outubro de 2017.    

 

   CONSULPAM 


