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Julgamento de Recursos  

Conforme Edital n° 01/2013 do Concurso Público da Câmara Municipal de João 

Monlevade/MG, a empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos 
referente ao Gabarito divulgado em 31/03/2014, separados por cargo conforme a 
seguir: 

 
FABIO ANTONIO DO R SOARES 

TÂNIA MARIA A CORDEIRO 

1622 

1741 

AGENTE PARLAMENTAR II - 

MOTORISTA 
 

QUESTÃO 08 

As considerações da são pertinentes, houve equívoco na elaboração da questão. Recurso 
DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 

QUESTÃO 38 

Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 temos: Art 13º - § 1º - São 
símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. 
Armas Nacionais – Também chamado de Brasão ou Brasão das Armas - No centro há um 
escudo circular sobre uma estrela verde e amarela de cinco pontas. O cruzeiro do sul está ao 
centro, sobre uma espada. Um ramo de café está na parte direita e um de fumo a esquerda. 
Uma faixa sobre a parte do punho da espada apresenta a inscrição "República Federativa do 
Brasil". Numa outra faixa, abaixo, apresenta-se "15 de novembro" (direita) e "de 1889" 
(esquerda). http://www.suapesquisa.com/religiaosociais/simbolos_nacionais.htm. Recurso 
INDEFERIDO, mantém - se a alternativa conforme divulgado em 31/03/2014. 
 

NATASHA BARCELLOS DE OLIVEIRA 2382 
AGENTE PARLAMENTAR I – COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
QUESTÃO 08 

As considerações da são pertinentes, houve equívoco na elaboração da questão. Recurso 
DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 
QUESTÃO 38 

Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, temos: Art 13º - § 1º - 
São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo 
nacionais. Arma Nacional – Também chamado de Brasão ou Brasão das Armas - No centro 
há um escudo circular sobre uma estrela verde e amarela de cinco pontas. O cruzeiro do sul 
está ao centro, sobre uma espada. Um ramo de café está na parte direita e um de fumo a 
esquerda. Uma faixa sobre a parte do punho da espada apresenta a inscrição "República 
Federativa do Brasil". Numa outra faixa, abaixo, apresenta-se "15 de novembro" (direita) e "de 
1889" (esquerda). http://www.suapesquisa.com/religiaosociais/simbolos_nacionais.htm. 
Recurso INDEFERIDO, mantém - se a alternativa conforme divulgado em 31/03/2014. 

 

ALISSON HENRIQUE DA CRUZ 
ÍTALA ALVES MARIANO 

1308 
1943 

AGENTE PARLAMENTAR I - PORTARIA 

 

QUESTÃO 08 

As considerações da são pertinentes, houve equívoco na elaboração da questão. Recurso 
DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
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QUESTÃO 14 

Pelo diagrama é possível verificar que as interseções são vazias, uma vez vazia a união também 
será vazia. (A ∩ B ∩ C) U (B ∩ C ∩ D) = Ø. Recurso INDEFERIDO, mantém - se a alternativa 
conforme divulgado em 31/03/2014. 
 

QUESTÃO 20 

Hachurando a área de “A” e retirando o “B” sobraria “A – B” e a resposta seria {1,4,5}. Recurso 
INDEFERIDO, mantém - se a alternativa conforme divulgado em 31/03/2014. 
 

QUESTÃO 38 

Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, temos: Art 13º - § 1º - 
São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo 
nacionais. Arma Nacional – Também chamado de Brasão ou Brasão das Armas - No centro 
há um escudo circular sobre uma estrela verde e amarela de cinco pontas. O cruzeiro do sul 
está ao centro, sobre uma espada. Um ramo de café está na parte direita e um de fumo a 
esquerda. Uma faixa sobre a parte do punho da espada apresenta a inscrição "República 
Federativa do Brasil". Numa outra faixa, abaixo, apresenta-se "15 de novembro" (direita) e "de 
1889" (esquerda). http://www.suapesquisa.com/religiaosociais/simbolos_nacionais.htm. 
Recurso INDEFERIDO, mantém - se a alternativa conforme divulgado em 31/03/2014. 

 

TARSILA DE FIGUEIREDO D 
BITENCOURT 

2511 AGENTE PARLAMENTAR I - RECPÇÃO 

 

QUESTÃO 08 

As considerações da são pertinentes, houve equívoco na elaboração da questão. Recurso 
DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 

QUESTÃO 26 

As considerações da candidata são pertinentes, houve equívoco no enunciado da questão. 
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

 

RAQUEL ARAUJO NASCIMENTO 2518 
AGENTE PARLAMENTAR I - 

TELEFONIA 
QUESTÃO 08 

As considerações da são pertinentes, houve equívoco na elaboração da questão. Recurso 
DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 

 

Belo Horizonte, 14 de abril de 2014. 
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