
 

 

            Conselho Municipal dos Direitos da                                             
Criança e do Adolescente 

                                                                        Campo Grande - MS 
 

 
 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO GABARITO PROVISÓRIO DA APLICAÇÃO DA PROVA PARA O 
CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR 

  
 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 08/2019 – 28/07/2019-PR2  
 

 
 
O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições legais, 
mediante autorização contida no Processo Administrativo nº 8.529/2017, através do ÁGUIA – INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL, doravante denominada INSTITUTO ÁGUIA, DIVULGA o 
gabarito provisório da aplicação da Prova Objetiva realizada em 16 de junho de 2019. 
 
 
1. Serão admitidos recursos contra a Divulgação do Gabarito Provisório da Prova Objetiva, a serem interpostos 
nos dias 31 de julho e 01 de agosto de 2019; 
 
2. Para recorrer, o candidato deverá utilizar somente o e-mail aguiaconcursos@institutoaguia.org.br das 00h 
do dia 31 de julho às 23h59min. do dia 01 de agosto de 2019.  
 
3. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, aos pedidos deferidos e indeferidos, por 
meio de Edital no site do INSTITUTO ÁGUIA (www.institutoaguia.org.br)  
 

5. DOS RECURSOS 

 
5.1. OS RECURSOS DEVERÃO SER ANEXADOS AO E-MAIL DO INSTITUTO ÁGUIA EM FORMATO PDF 
5.2. Para recorrer, o candidato deverá utilizar o e-mail do INSTITUTO ÁGUIA, conforme item 2 deste Edital. 
5.3. Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da hora 
e data estabelecida no item 2 deste Edital. 
5.4. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão 
apreciados: 
5.5. Admitir-se-á um único recurso por candidato,  
5.5.1. O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado e conter o nome do Concurso Público, 
nome do candidato, número do CPF, endereço eletrônico e o seu questionamento. 
5.6. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso Público. 

5.7. Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (Sedex, AR, telegrama, telefone, WhatsApp, 
etc.), fac-símile, telex ou outro meio que não seja o estabelecido no 2 deste Edital. 
5.8. Caso haja procedência do recurso, a questão poderá ser anulada ou ter seu gabarito alterado, se houver 
alternativa condizente. 
5.9. Caso exista necessidade de troca ou substituição do gabarito provisório devido a divergências e/ou falhas 
na publicação, este poderá ser alterado e divulgado no gabarito definitivo. 
5.10. O ponto relativo a uma questão eventualmente anulada será atribuído a todos os candidatos. 
5.10.1. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente alterar 
a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá 
ocorrer desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação. 
5.10.2. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será divulgado o Resultado Final do Concurso 
Público, com as alterações ocorridas em face do disposto neste Edital. 
5.11. Não serão apreciados os recursos que forem apresentados: 
5.11.1. em desacordo com as especificações contidas neste Edital; 
5.11.2. Fora do prazo estabelecido; 
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5.11.3. Sem fundamentação lógica e consistente; 
5.11.4. Com argumentação idêntica a outros recursos. 
5.12. Em hipótese alguma será aceito pedido de vistas de prova, revisão de recurso, recurso do recurso ou 
recurso de Gabarito Final Definitivo. 
5.12. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão 
pela qual não caberão recursos adicionais. 
 

6. DO GABARITO 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -  EDITAL 08/2019  

GABARITO  
Questão  Resposta  Questão  Resposta  Questão  Resposta  Questão  Resposta  Questão  Resposta  

1  a 6  a 11  d  16  e 21  b 
2  d 7  a 12   e 17  a 22  c 
3  b 8  d  13  a 18  d 23  a 
4  e 9  d 14  b 19  b 24  b 
5  c 10  e  15  c 20  b 25  c 

 
7. DA PONTUAÇÃO 
 
7.1. Será considerado peso 1 para todas as questões que compõe o exame de conhecimento específico. 
7.2. A fim de atender o previsto no Edital n.13/CMDCA/2019-1, em consonância com a Jurisprudência firmada 
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça e considerando a porcentagem de 70% de acertos para habilitação 
previsto no item 12.5, nos casos que resulte em fração, arredondar-se-á para o número inteiro imediatamente 
inferior, em caso de fração igual ou menor que 0,5 (zero vírgula cinco) ou para o número inteiro imediatamente 
superior, em caso de fração maior que 0,5 (zero vírgula cinco). 5.2. Será considerado habilitado na Prova 
Objetiva o candidato que obtiver nota total de pontos conforme disposto no item 12.5 do EDITAL 
N.13/CMDCA/2019-1 PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA CONSELHEIROS 
TUTELARES. 
 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital. 
 
 

Campo Grande, 30 de julho de 2019. 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente 

CMDCA 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 


