
 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ 

 

 

RESPOSTAS DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS E 
PROVAS DISCURSIVAS 

 

Tendo em vista a divulgação do resultado preliminar das provas objetivas, e atendendo à solicitação de 
alguns candidatos, que impetrarem recursos contra tal resultado, nos moldes estabelecidos no Edital, a 

Comissão Organizadora do concurso público divulga o presente resultado. 

 
Teresina (PI), 08 de março de 2018 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

RECURSO 01 

CANDIDATO (A): PRISCILA DE MOURA SOUZA 

INSCRIÇÃO: 78 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A nota da recorrente foi menor que a de outros candidatos na posição superior do 
resultado logo após a somatória das notas da prova objetiva + notas da prova 
discursiva. Aplica-se os critérios de desempate somente quando as notas 
coincidem, o que claramente se observa no resultado publicado. 

 

 

RECURSO 02 

CANDIDATO (A): VALFRIDO DE OLIVEIRA COSTA FILHO 

INSCRIÇÃO: 5 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta ao recurso será enviada no prazo de cinco dias ao respectivo e-mail 
cadastrado no recurso, uma vez que traz informações de cunho pessoal de 
desempenho dos candidatos (Espelho de prova), resguardando, portanto a 
privacidade e intimidade dos mesmos. 

OBSERVAÇÃO: Uma cópia da prova discursiva do recorrente será encaminhada para e-mail 
fornecido pelo (a) candidato (a) em até 02 (cinco) dias após a data de publicação 
desse resultado. 

 

 

 

 

 

 



RECURSO 03 

CANDIDATO (A): WANDERLEY ALVES DA SILVA 

INSCRIÇÃO: 76 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO PARA ALTERAÇÃO DE GABARITO 

JUSTIFICATIVA: Houve omissão de um recurso impetrado pelo candidato da questão 30 da prova 
de conhecimentos específico do cargo de professor de matemática. 

MÉDIA = M.A. = 1,72 

MEDIANA = ME = 1, 70 

SEJAM AS ALTURAS EM ROL: 

{h1,h2, h3, h4} 

 

MA = h1+h2+h3+h4 

                4 

 

1,72 = h1+h2+h3+h4 

                4 

h1+h2+h3+h4 = 6,8      (1) 

 

ME = h2 + h3 

            2 

 

1,70 = h2 + h3 

            2 

 

h2 + h3 = 3,4          (2) 

 

DE (1) E (2), TEMOS QUE: 

 

h1 + h4 = 3,48 

 

PORTANTO: 

 

h1 + h4  =  3,48     = 1,74 

       2                2  

 

PERMANECE GABARITO ANTERIORMENTE DIVULGADO 

 

 

 

 

 

 


