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JULGAMENTO DE RECURSOS  

Conforme Edital n° 001/2015 do Concurso Público do EMOP – Divinópolis/MG, a 
empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito 
das Provas Objetivas divulgado em 27/04/2015, separados por cargo, conforme a 

seguir: 
ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA NETO 

CLEIDE CANDIDA GONÇALVES 
ELIZABETE CRISTINA LEMOS 

SAMARA MAIA DE OLIVEIRA PEREIRA 

508 

506 
605 

1064 

01 - Auxiliar Administrativo 

QUESTÃO 17 
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 

QUESTÃO 18 
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 
Referente ao recurso da Sra. REGINA CÉLIA DE OLIVEIRA, o recurso foi 

INDEFERIDO, pois o prazo para envio de Laudo Médico foi de 06/03 a 06/04/2015, 

conforme previsto no cronograma do Concurso Público. 
ADILSON LÚCIO FERNANDES AMARAL 

ELISEU SOARES DE OLIVEIRA 
IVADILENA MARIA DE JESUS SILVA 

KEILA SILVA FONSECA 

LUCIANO DA SILVA SOARES 
MARCIA HELENA SOUSA SILVE 

MARIA APARECIDA DA COSTA DIAS 

SIRLEI MARIA CAMILO DE OLIVEIRA 
VIVIAN KELLY MOREIRA 

WALTER COIMBRA CORDEIRO 

176 

1859 
1202 
500 

329 
893 
2196 

1899 
867 

1118 

02 e 03 - Auxiliar de Produção 

QUESTÃO 02 
Houve equívoco na divulgação do gabarito. Recurso DEFERIDO, altera – se para 

alternativa correta “B” para “A”.  
 
QUESTÃO 13 

Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
CHRYSTIAN FABIANE FREITAS 

MICHELLE RAYANE GOMES 
RAMON PIERRE DINIZ 

THALES HENRIQUE DOS SANTOS 

2592 

1290 
828 
2015 

05 e 06 - Encarregado de 
Obra 

QUESTÃO 18 
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 
QUESTÃO 28 
“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-
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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/. 
Recurso INDEFERIDO, matém se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 30 
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). Quando a candidata afirma que a limpeza de 
uma é imprescindível, porém a questão é clara, direta e objetiva: “a ser executada em 

uma parede nova e virgem”; ou seja, o enunciado 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. 
Reboque: sm (der regressiva de rebocar). Ação ou efeito de rebocar.  

Rebocar: (lat revocare) vtd. Cobrir de reboco: Rebocar uma parede, um muro. 
Fonte: Dicionário Michaelis – Disponível em: http://michaelis.uol.com.br 
Não existe ambigüidade (duplo sentido) no enunciado da questão, a expressão “a ser 

executada” indica que a parede é nova e ainda não possui acabamento. Recurso 
INDEFERIDO, matém se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 

 
 

 

Belo Horizonte, 18 de Maio de 2015. 
 

Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda. 
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