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JULGAMENTO DE RECURSOS  

Conforme Edital n° 001/2015 do Concurso do EMOP – Divinópolis/MG, a empresa organizadora torna 

público o Julgamento dos Recursos referente ao Resultado das Provas Objetivas divulgado em 

18/05/2015, separados por ordem alfabética, conforme a seguir: 

 

Nome N° de Inscrição Cargo 

CLARILENE RODRIGUES P. DO CARMO 838 02 e 03 Auxiliar de Produção 

Conforme recurso protocolado, o cargo foi retificado. Recurso DEFERIDO, altera – se nota e classificação 

CHRYSTIAN FABIANE FREITAS 2592 05 Encarregado de Obra 

QUESTÃO 28  
 Embora o julgamento não caiba mais a recurso contra questões, segue resposta: 

“As chamadas areias lavadas, possuem granulometria mais grossa e por isso são usadas na elaboração de 

argamassas para estruturas” (NASCIMENTO, 1997). Fonte: NASCIMENTO, J. M. "A Indústria Mineral de 

Sergipe". Dissert. Mestrado. UNICAMP. A areia comum possui muita sujeira em sua composição, não 

devendo dessa forma ser utilizada no preparo do concreto. Pó de brita – Malha 5 milímetros – É muito 
utilizado nas usinas de asfalto, para calçamentos com base asfáltica e de concreto para obtenção de textura 

fina, assim como em calçadas. Também é usado na fabricação de pré-moldados e como estabilizador de solo, 

na confecção de argamassa para assentamento e emboço. Pedrisco ou brita nº 0 – Malha 12 milímetros – 

Produto de dimensões reduzidas, muito requisitado na fabricação de vigas e vigotas, lajes pré-molduradas, 

intertravados, tubos, blocos, bloquetes, paralelepípedos de concretos, chapiscos e acabamentos em geral. 

Brita 1 – Malha 24 milímetros – É o produto mais utilizado pela construção civil, muito apropriado para 
fabricação de concreto para qualquer tipo de edificação de colunas, vigas e lajes assim como em diversas 

aplicações na construção de edificações de grande porte. Brita 2 – Malha 30 milímetros – É voltado para 

fabricação de concreto que exija mais resistência, principalmente em formas pesadas. Usada para a 

fabricação de concreto bruto, para maior resistência, e na construção de fundações e pisos de maior 
espessura. Fonte: Para cada tipo de concreto, um tipo de brita, Cláudio Sbrighi, geólogo, diretor do Ibracon 

(Instituto Brasileiro do Concreto) e professor titular da FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado) 
Disponível em: http://www.cimentoitambe.com.br/para-cada-tipo-de-concreto-um-tipo-de-brita/ 

A partir do momento em que uma “areia comum” foi lavada, ela deixa de ser areia comum e passa a ser 

“areia lavada”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito e a resposta como havia sido divulgado. 

  

 QUESTÃO 30  
Embora o julgamento não caiba mais a recurso contra questões, segue resposta: Quando é informado que a 

parede receberá um acabamento em “grafiato” indica que a mesma deverá passar inicialmente por uma 

limpeza, depois chapisco, na próxima etapa emboço e finalmente o reboque (ou reboco). 

Concordo com a candidata quando a mesma afirma que a limpeza de uma é imprescindível, porém o 

enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “a ser executada em uma parede nova e virgem”; ou seja, 

o enunciado da questão indica tarefas a serem executadas “na parede” e não no piso ou seu entorno. Desta 
forma em um segundo momento, quando a parede finalmente receberá o “grafiato”, nesta fase a primeira 

etapa a ser realizada é a limpeza da parede. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito e a resposta 

como havia sido divulgado. 

 

DAVI ALVES LOUREIRO 413 02 e 03 Auxiliar de Produção 

Conforme Laudo Médico protocolado no prazo previsto do cronograma, o recurso foi DEFERIDO. Retifica – se 
o Resultado de Deficientes. 

JÉSSICA SOUZA DE OLIVEIRA 2610 02 e 03 Auxiliar de Produção 

A Data de Nascimento foi retificada. Recurso DEFERIDO, altera – se nota e classificação. 

NAIARA ARAÚJO LABORÃO 784 02 e 03 Auxiliar de Produção 

http://www.cimentoitambe.com.br/para-cada-tipo-de-concreto-um-tipo-de-brita/
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Conforme resultado que foi disponibilizado no dia 18/05/2015, o nome da candidata consta na pag. 24, 

posição 277° com 84,00 pontos. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a nota e classificação divulgadas. 

PATRICIA AMÉLIA PASSOS 1484  

A Data de Nascimento foi retificada. Recurso DEFERIDO, altera – se nota e classificação. 

SUELI MARIA GONÇALVES 465 05 Encarregado de Obra 

O gabarito foi conferido manualmente e não há equívocos. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a nota e 

classificação conforme gabarito divulgado. 

 

 

 

Belo Horizonte, 29 de Maio de 2015. 

Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda. 


