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EDITAL Nº 015/2015 – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 

 

COMUNICADO Nº 04 

AOS CANDIDATOS do Cargo/Área: Sistemas de Computação 

 

A Comissão Organizadora do Concurso Público informa aos candidatos da Área 

de Sistemas de Computação que: 

 

1) O Gabarito Final da Área de Sistemas de Computação foi publicado no dia 

23 de março de 2015; 

 

2) No dia 27 de março de 2015, o Gabarito Final da Questão nº 39 (trinta e nove) 

da Prova Escrita com questões objetivas foi alterado, devido a um erro de 

digitação, passando a considerar: Onde se lê: “Questão nº 39 – letra “b”, leia-

se: “Questão nº 39 – letra “c”; 

 

3) Nesse mesmo dia, em 27 de março de 2015, a Banca Examinadora reavaliou a 

Questão nº 23 da Prova Escrita com questões objetivas e decidiu pela anulação 

da referida questão por apresentar, dentre as alternativas, 2 (duas) opções 

de respostas que podem ser consideradas como respostas corretas para a 

questão enunciada, a saber letra “B” e letra “D”, conforme Nota Técnica da 

Banca Avaliadora abaixo, não havendo interposição de recurso com o teor 

específico de anulação da questão 23 (vinte e três); 

 

“A Questão 23 contém a estrutura básica da linguagem de programação 

Pascal. O enunciado dela não informa se a linha com erro que o candidato 

tinha que observar era referente apenas ao código de forma manuscrita ou se a 

observação seria após compilação e execução através de alguns softwares, 

como, por exemplo, Pascalzim, Lazarus, dentre outros. Dessa forma, se 

observar apenas de forma manuscrita, o erro seria a linha 10, completando a 

sua estrutura condicional. Porém, se for transcrita, compilada e executada em 

alguns softwares acima informados, o erro apresentado seria a linha 11, onde 

ele analisa o código e sua continuidade e sugere o tipo de erro em sua resposta 

ao usuário que o utilizou. A estrutura básica da linguagem Pascal pode ser 

vista e explicada através da autora ASCENCIO (2008). Portanto, solicitamos 

anulação da questão.” 

 

4) Tendo em vista a decisão da Banca Avaliadora de publicação do novo 

Gabarito Final da área de Sistemas da Computação no dia 27 de março de 
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2015, será aberto novo prazo de interposição de recurso, conforme 

especificações do certame, somente em relação à questão 23 (vinte e três) da 

Prova Escrita de questões objetivas da área de Sistema da Computação, entre 

os dias 07 de abril de 2015 ao dia 08 de abril de 2015, nos horários de 08h às 

12h e de 13h às 16h, no Câmpus Avançado Ipatinga, visando garantir o direito 

de recurso aos candidatos. 

 

Ipatinga, 06 de abril de 2015. 

 

Comissão Organizadora 


