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Edital nº 39/2020 – SEGES 

 
 

EDITAL DE DECISÃO DE RECURSOS E RETIFICAÇÃO DE GABA RITO 
 

 
A Secretaria Municipal de Gestão faz publicar as decisões proferidas pelas bancas 
examinadoras aos recursos interpostos contra as questões apresentadas e os 
gabaritos preliminares  das Provas Objetivas, realizadas em 02/02/2020, referentes ao 
Concurso aberto pelo Edital nº 74/2019  - SEGES. 
 
1 –   Foram DEFERIDOS os recursos relativos às seguintes questões: 
 

Cargo  Nº da questão / alteração promovida  
 
Agente de Defesa Civil 
  

 
Questão 13 – alternativa correta “C” 
Questão 17 – alternativas corretas “B” e “D”  

Auxiliar de Serviços Gerais 
Questão 02 – anulada 
Questão 38 – anulada 
 

Operador Social 

Questão 13 – alternativa correta “C” 
Questão 17 – alternativas corretas “B” e “D” 
Questão 20 – anulada 
 

Tratador de Animais 

Questão 17 – alternativas corretas “B” e “D” 
Questão 20 – alternativas corretas “A” e “C” 
Questão 33 – alternativa correta “A” 
 

 
1.1 Todos os demais recursos interpostos quanto às outras questões das Provas 

Objetivas foram indeferidos. 
 

 
2 –  Tendo em vista o deferimento de recursos, os gabaritos divulgados ficam 

RETIFICADOS, conforme segue: 
 

 Agente de Defesa Civil – Questão 13 – alternativa correta “C” 
                                                      Questão 17 – alternativas corretas “B” e “D” 
 

 Auxiliar de Serviços Gerais - Questão 02 – anulada 
                                                             Questão 38 – anulada 
 

 Mecânico  - Questão 17 – alternativas corretas “B” e “D” 
 Motorista  - Questão 17 – alternativas corretas “B” e “D” 

 
 Operador Social - Questão 13 – alternativa correta “C” 
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                                          Questão 17 – alternativas corretas “B” e “D” 
                                          Questão 20 – anulada 
 

 Tratador de Animais - Questão 17 – alternativas corretas “B” e “D” 
                                                 Questão 20 – alternativas corretas “A” e “C” 
                                                 Questão 33 – alternativa correta “A” 
 
3 –  As respostas aos recursos interpostos estarão disponíveis no endereço eletrônico 

www.ibamsp-concursos.org.br  no período de 22 a 26/02/2020. Para efetuar a 
consulta, o candidato deverá acessar o site e no link “área do candidato”, digitar seu 
CPF e data de nascimento. 

 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Palácio “José Bonifácio”, em 20 de fevereiro de 2020. 

 

 

CARLOS TEIXEIRA FILHO 
Secretário Municipal de Gestão 

 
 
 


