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RESPOSTA RECURSOS – GABARITO 

 
ATO CONVOCATÓRIO Nº 006/2019 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 E 003/IGAM/2017 

CARGO: ANALISTA - BELO HORIZONTE/MG (ordem de inscrição) 

RESULTADO RECURSOS APRESENTADOS SOBRE QUESTÕES DAS PROVAS OBJETIVAS 

   
Inscriçao Nome RESPOSTA RECURSO 

5 Sâmela Ingrid Bitencourt 

Questão 32. 
RECURSO INDEFERIDO 
Questão extraída do site PCI CONCURSOS. Gabarito idêntico ao publicado. 
 
Questão 39 
RECURSO INDEFERIDO 
A razão de uma prova ou teste é realmente levar a quem está sendo testado a 
discernir entre vários pensamentos a fim de obter a resposta correta. Portanto 
não há nenhuma inconformidade nessa questão.  
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6 Sebastião Júnior  

Questão 08 
RECURSO INDEFERIDO 
A razão de uma prova ou teste é realmente levar a quem está sendo testado a 
discernir entre vários pensamentos a fim de obter a resposta correta. Portanto 
não há nenhuma inconformidade nessa questão.  
 
Questão 09 
RECURSO INDEFERIDO 
A razão de uma prova ou teste é realmente levar a quem está sendo testado a 
discernir entre vários pensamentos a fim de obter a resposta correta. Portanto 
não há nenhuma inconformidade nessa questão.  
 
Questão 13 
RECURSO INDEFERIDO 
A razão de uma prova ou teste é realmente levar a quem está sendo testado a 
discernir entre vários pensamentos a fim de obter a resposta correta. Portanto 
não há nenhuma inconformidade nessa questão.  
 
Questão 16 
RECURSO INDEFERIDO 
A razão de uma prova ou teste é realmente levar a quem está sendo testado a 
discernir entre vários pensamentos a fim de obter a resposta correta. Portanto 
não há nenhuma inconformidade nessa questão.  
 
 
Questão 20 
RECURSO INDEFERIDO 
A razão de uma prova ou teste é realmente levar a quem está sendo testado a 
discernir entre vários pensamentos a fim de obter a resposta correta. Portanto 
não há nenhuma inconformidade nessa questão.  
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7 Laura Rainoni Araújo 

Questão 32. 
RECURSO INDEFERIDO 
Questão extraída do site PCI CONCURSOS. Gabarito idêntico ao publicado. 

 
 
Belo Horizonte, 01 de julho de 2019. 
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