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Conforme Edital n° 01/2012 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Tapira/MG, a empresa 
organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Resultado das Provas Objetivas 
divulgado em 23/11/2012, ordenado por ordem alfabética, conforme a seguir:    
 
 

Nome N° de Inscrição Cargo 

ANTÔNIO CARLOS LOPES DOS REIS 1064 OPERADOR DE MÁQUINAS 

Recurso INDEFERIDO, conforme item 4.2.8 do Edital, pois o candidato não atingiu 50% da matéria de 
Conhecimentos Específicos. 

ALDIRENE ABADIA DE REZENDE SILVA 363 AUX. DE ADMINISTRAÇÃO 

Recurso INDEFERIDO, conforme item 5.8 do Edital, considera – se como ausente o candidato que não 
assinou a Folha de Cartão Resposta. 

GHEISA FERREIRA 619 TEC. SUPERIOR DENTISTA 

O recurso foi INDEFERIDO, conforme item 4.2.8 do Edital, o candidato não atingiu 50% da matéria de 
Língua Portuguesa. 

LEILIMAR MARIA BATISTA 850 AUX. DE SERVIÇOS  

Recurso DEFERIDO, o cargo da candidata foi retificado para Auxiliar de Serviços e a nota total é de 95,00 
pontos. 

LUIZ ALENCAR DE PAIVA 854 MOTORISTA 

O recurso foi INDEFERIDO, conforme item 4.2.8 do Edital, o candidato não atingiu 50% da matéria de 
Conhecimentos Específicos. 

ROGERIO NEVES REZENDE 179 
TEC. SUPERIOR 
FARMACÊUTICO 

Conforme Edital do Concurso Público, o recurso do candidato é intempestivo, sendo os pedidos 
INDEFERIDOS, conforme parecer da banca elaboradora, a seguir: 
Questão 1 
Interpretação significa dedução, inferência, conclusão, ilação. As questões de interpretação não querem 

saber o que está escrito, mas o que se pode inferir, ou concluir, ou deduzir do que está escrito. Partindo 

desse pressuposto, é preciso, primeiramente, observar o enunciado da questão. De acordo com o 

dicionário Michaelis, a expressão “ao longo de” significa “por toda a extensão longitudinal”, portanto o 

enunciado salienta que o narrador exprime algo desde o título até a última palavra ou ponto do texto. Ao 

longo do texto – do começo ao fim –, o narrador (aquele que narra os acontecimentos) exprime (manifesta, 

revela), principalmente, as esperanças. Esperanças essas que não se resumem unicamente a ele, mas 

também a outros, o que exclui a alternativa “a”. > “Subindo na escala das idades, este sonhou todo o mês 

com um trenzinho elétrico, aquele com uma bicicleta (com farol e tudo), o outro certa moça, mais além um 

quarto sonhador esteve a remoer a idéia de ser ministro e o rico... bem, o rico só pensa em ser mais rico” 

(inicio do texto). Se o narrador não tivesse incluído essas palavras ao texto, a alternativa “a” seria 

aceitável, já que somente as esperanças dele seriam transmitidas. O que não aconteceu. Ao inserir esse 

parágrafo na narrativa, automaticamente o sentido de “único” e “exclusivo” se extingue. O enunciado não 

pede ao candidato que analise apenas alguns parágrafos, mas todos. E o “todos” inclui justamente o 

parágrafo que aponta as esperanças dos outros e não só as suas. Também não exprime a gratidão (fica 
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em segundo plano) que sente ao longo do texto, o que exclui a alternativa “c”. O otimismo (fica em 

segundo plano) não está presente em toda a narrativa, o que exclui a alternativa “d”. 

O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme divulgado no gabarito. 
 
Questão 28 

ASPECTO  1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”.  
ASPECTO  2 –  O primeiro dos quatro itens a serem analisados pelo candidato refere-se a necessidade de 
atualização do antivírus como medida de segurança contra hackers que poderíam utilizar os cookies como 
portas de acesso a máquinas vulneráveis. Esta afirmação está incorreta pois portas de acesso para 
hackers invadirem não são cookies e sim “backdoors”  que são monitorados, por firewalls internos – 
instalados na própria máquina, ou externos, na rede de computadores. Logo este item está incorreto pelo 
contexto do antivírus inserido e não pela palavra instalar. 
ASPECTO  3  –  Analisando por outra óptica o referido recurso, podemos citar: a palavra instalar está 
correta no item descrito pois, o cookie é gerado pelo site visitado através de um navegador que “instala”, 
“guarda” tais informações no computador, no sistema operacional que o usuário está utilizando. Logo 
como o navegador é um software, um programa ele realmente utiliza esta ferramenta de instalar, gravar, 
guardar o referido arquivo dentro do computador do usuário. Tal ideia pode ser lida na própria referência 
dada pelo candidato do recurso em: “Para que isso seja possível, o navegador utiliza arquivos de textos 
chamados Cookies, os quais possuem como principal função armazenar as preferências dos usuários…”  
em: http://www.tecmundo.com.br/web/1069-o-que-sao-cookies 
ASPECTO  4  –  A fonte citada pelo candidato refere-se a página da Microsoft 
http://www.support.microsoft.com/kb/260971/PT) onde a mesma refere-se ao documento RFC 2695 o qual 
é “This document describes a way to create stateful sessions with HTTP requests and responses.” (veja 
em http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2965.txt) Traduzindo encontramos: “Este documento descreve uma 
maneira de criar sessões com informações de estado com solicitações HTTP e respostas.” Logo podemos 
concluir que o mesmo é criado e instalado, conforme já mencionado no Aspecto 3. 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u6772.shtml 
http://www.microsoft.com/pt-br/security/resources/cookie-whatis.aspx 
http://br.mozdev.org/firefox/cookies 
 
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme divulgado no gabarito. 

 

SEBASTIANA LÚCIA DE SOUZA LUIZ 409 AUX. DE ADMINISTRAÇÃO 

Recurso INDEFERIDO, a nota e classificação da candidata foram verificadas e mantém –se a pontuação  
conforme divulgado.  

WELLINGTON RESENDE DA SILVA 1050 TEC. SUPERIOR AGRÔNOMO 

Recurso INDEFERIDO, conforme item 4.2.8 do Edital, o candidato não atingiu 50% da matéria de Língua 
Portuguesa. 

 

 

Belo Horizonte, 07 de Dezembro de 2012. 
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