PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Estado do Espírito Santo

RETIFICAÇÃO 007/2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2017 – PMC
A G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, torna pública a RETIFICAÇÃO ao Edital 010/2017
- Resultado dos Recursos Relativos aos Gabaritos Preliminares e Questões da Prova Objetiva, publicado
no dia 14 de novembro de 2017 que passam a ter a redação a seguir especificada, permanecendo
inalterados os demais itens do referido edital e retificação.
No Edital 010/2017 - Resultado dos Recursos Relativos aos Gabaritos Preliminares e Questões da Prova
Objetiva, ONDE SE LÊ:

CARGO: ADMINISTRADOR
QUESTÃO Nº 26 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
➢ Resultado da análise: DEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Houve um
equívoco na digitação do gabarito preliminar referente à questão, ou seja, o mesmo foi divulgado de forma
incorreta, sendo que a alternativa que responde adequadamente o enunciado da questão é a alternativa “C”.
Fica, portanto, “RETIFICADO” de “B” para “C” a resposta da referida questão.
Alternativa correta: “C”

LER-SE-Á:
CARGO: ADMINISTRADOR
QUESTÃO Nº 26 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A proposição I
diz que “A diferença básica de um formulário para um relatório é que o formulário possuí um assistente de
criação e o relatório não possuí tal recurso”. No Access 2010, na guia “Criar”, existem os grupos “Formulários”
e “Relatórios”, e dentro destes há a opção “Assistente de formulário” e “Assistente de relatório”
respectivamente, que exibe um assistente para a criação tanto de formulário como de relatório. Portanto,
tanto formulário como relatório possuem assistente de criação, sendo a proposição I Falsa.
A proposição II diz que “um dos tipos de controle utilizados em um formulário chama-se “caixa de seleção”, sendo
representado pelo ícone
. No modo Design para a criação/edição de um formulário, há a guia “Controles”, e
dentro desta guia existem diversos tipos de controles que podem ser inseridos num formulário, como por exemplo:
caixa de texto (

); botão de opção (

) dentre outros. Sendo que um destes controles chama-se “caixa de

seleção” e é representado pelo ícone
. Portanto, a assertiva II é verdadeira. Sendo assim, as proposições I é
FALSA e a II é VERDADEIRA
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “B”
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INCLUIR ,

no Edital 010/2017 - Resultado dos Recursos Relativos aos Gabaritos Preliminares e

Questões da Prova Objetiva

CARGO: FISCAL RENDAS
QUESTÃO Nº 33 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
➢ Resultado da análise: DEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente. Após
análise dos recursos, identificamos que todas as alternativas estão incorretas, pois em todas as alternativas há
tributos que não são considerados municipais, portanto não é possível o candidato assinalar uma assertiva
correta, tal como solicitado pelo enunciado. Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão.
QUESTÃO ANULADA.
Colatina (ES), 14 de novembro de 2017.

Sergio Meneguelli
Prefeito Municipal de Colatina

Alexandre Pinheiro de Oliveira
Presidente da Comissão de Concurso
Decreto Municipal nº 20.270/2017
Antônio José Gonçalves de Siqueira
Coord. Geral e Resp. Técnico - G-Strategic
Administrador - CRA – ES nº 7228
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