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CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede para marcar a alternativa que indica corretamente a forma nominal 

do verbo “finalizar”. Esse verbo se encontra na forma nominal do infinitivo. Dessa forma, o gabarito 

segue inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede para marcar a alternativa errada de acordo com as regras de 

concordância verbal. A alternativa A está errada e é o gabarito da questão, pois afirma: “Haviam dois 

meses, nós estávamos à sua procura”. Neste caso, o verbo é impessoal e a oração é sem sujeito, tendo em 

vista que o verbo “haver” foi empregado no sentido de existir. Assim o verbo “haver” deveria ser flexionado 

no singular. A alternativa D está correta, pois afirma: “O vestibular são as esperanças dos estudantes.” O 

verbo ser, que possui regras peculiares de concordância, foi flexionado corretamente, concordando com a 

palavra que está no plural.  Dessa forma, o gabarito segue inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Foi dada na questão a seguinte frase: “Marcelo correu muitos quilômetros”. Pergunta-

se a classe gramatical da palavra destacada. A palavra “muitos”, nessa frase, é um pronome indefinido, 

que acompanha o substantivo. De forma alguma poderia ser classificada como advérbio, pois esta 

classe gramatical é invariável, e a palavra “muitos”, como se vê, está flexionada no plural.  Dessa forma, 

o gabarito segue inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 
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CARGO: TODOS OS CARGOS DE SUPERIOR  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Através da expressão “a palavra sublinhada pode ser substituída, sem que interfira 

na semântica da oração”, é clarividente que a presente questão exige que o candidato demonstre 

conhecimento vocabular sobre o significado da palavra em destaque, além de saber adotar entre os 

sinônimos o que melhor se adéqua ao contexto. Assim, mero erro de digitação da palavra preposição 

(em vez de proposição) não tem o condão de induzir o candidato a não conseguir escolher dentre as 

assertivas trazidas.  

Ademais, no trecho “O estigma, culpa e vergonha que acompanham a doença são mais fortes do que 

qualquer um poderia imaginar” somente a alternativa “B” pode ser considerada correta, tendo em vista 

que, com fulcro nos dicionários Houaiss e Aurélio, “estigma” significa “marca infamante” que, ainda com 

base nas mesmas fontes, pode ser substituída, sem alteração do sentido do texto, por “mácula 

difamante”. Cumpre frisar que “verecúndia”, referente à alternativa “D”, significa “vergonha”, o que 

tornaria a frase redundante e fora do sentido para o qual “estigma” foi adotado.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A presente questão não possui qualquer erro que interfira no seu entendimento 

lógico. No item III em que “Tudo corresponde a uma forma invariável de pronome indefinido”, é 

evidente que a afirmação diz respeito ao pronome indefinido “tudo”, facilmente identificado pelo 

candidato que domina o conteúdo sob análise, haja vista que, sendo o núcleo do sintagma nominal, é a 

ele que o verbo se refere. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com alteração 

JUSTIFICATIVA: O recurso sob análise não merece prosperar totalmente, pois a questão atacada não 

apresenta duplicidade de respostas, como foi dito. Vale mencionar que a questão nº 06 exige do 

candidato que ele demonstre apropriar-se de conhecimentos quanto às locuções conjuntivas, bem 

como de significação da palavra.  

Segundo Bakhtin, “O sentido da palavra é totalmente determinado por seu contexto. De fato, há tantas 

significações possíveis como há contextos possíveis.” (BAKHTIN, 1997, P. 106). Assim, é cediço que uma 

mesma palavra pode possuir vários sinônimos, mas o significado do vocábulo depende do contexto em 

que o mesmo está inserido. Assim, não basta apontar consonâncias de sinônimo no dicionário, deve-se 

analisar qual deles melhor se enquadra ao sentido empregado no contexto.  

Desta feita, levando em consideração a significação, dentro do contexto, da locução conjuntiva 

explicativa “um vez que”, a resposta correta deverá ser a letra D. “porquanto”, que apresentará o 

mesmo sentido de explicação. 

 

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1997. 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito da letra “B” para letra “D” – Gabarito Oficial letra “D” 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (PROFESSOR E DEMAIS CARGOS) 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A presente questão exige que o candidato demonstre seus conhecimentos sobre 
orações subordinadas substantivas, classificando-as de acordo com a função que exerce no período. 
Assim, por exclusão, o candidato consegue alcançar a alternativa correta, desde que domine o conteúdo 
abordado, vez que sobra uma oração que não se inclui no rol trazido pela questão, não sendo cabível, 
portanto, a sua anulação. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação que comprometeu a resolução da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Mero erro de digitação não interfere no entendimento da palavra em destaque, vez 
que ela foi, inclusive, retirada do próprio texto analisado (linha 08), que apresenta sua forma no plural. 
Nesse diapasão, não cabe anular a questão pela razão explanada. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 

 

 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR) 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação que comprometeu a resolução da questão, vez que a 
ausência de destaque do pronome impossibilitou sua análise pelo candidato. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O recurso ora atacado não merece guarida, haja vista que a questão em comento não 
apresenta qualquer equívoco.  
A proposição pede que o candidato eleja a alternativa que melhor substitui a locução verbal “fora 
encomendado”, levando em consideração o tempo, o modo e o significado da expressão. Por certo que a 
locução verbal “fora encomendado” está no pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo, e a sua 
substituição deve ser formada pelo verbo TER/HAVER no pretérito imperfeito do indicativo + 
PARTICÍPIO. Assim, a única opção que não destoa em tempo, modo e significação é a da alternativa “A” 
(Havia sido encomendado).  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR) 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

JUSTIFICATIVA: A questão contém um erro em seu enunciado, prejudicando a interpretação. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O recurso disponível de orientação do word 2010 está localizado na guia layout da 

página, por isso a questão permanece inalterada. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Todas as afirmações estão incorretas. No item 1 a afirmação e falsa devido os dois 

pontos seguidos colocado no falso email. No item 2 a afirmação e falsa devido ao limite de dados que se 

pode enviar em um anexo de email. No item 3 a afirmação também e falsa porque pode ser enviado 

email sem preencher o campo assunto, sendo que o enunciado afirma que não se pode enviar sem 

assunto. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

JUSTIFICATIVA: A questão contém um erro em seu enunciado, prejudicando a interpretação. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O recurso disponível de orientação do word 2010 está localizado na guia layout da 

página, por isso a questão permanece inalterada. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Todas as afirmações estão incorretas. No item 1 a afirmação e falsa devido os dois 

pontos seguidos colocado no falso email. No item 2 a afirmação e falsa devido ao limite de dados que se 

pode enviar em um anexo de email. No item 3 a afirmação também e falsa porque pode ser enviado 

email sem preencher o campo assunto, sendo que o enunciado afirma que não se pode enviar sem 

assunto. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 

 

 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Gabarito segue inalterado, já que a questão não apresenta nenhum problema. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

JUSTIFICATIVA: Erro material. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 

 

 



CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Toda a questão foi elaborada de forma clara e coerente, não possuindo nenhuma 

divergência que possa atrapalhar o correto entendimento da interpretação da questão pelo candidato.  

Dessa forma, o gabarito segue inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 

 

 

 

CARGO: VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

JUSTIFICATIVA: Na verdade todas as alternativas estão corretas e se reportam a acidente de trabalho 

EXCETO a alternativa D. Portanto a questão deve ser anulada, pois faltou a palavra exceto no 

anunciado. A QUESTÃO DEVE SER ANULADA. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 

 

 

CARGO: MOTORISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o art. 170 do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir ameaçando os 

pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos é uma infração de trânsito que 

possui como medida administrativa a retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. 

Deve-se observar que penalidade não é a mesma coisa que medida administrativa. Dessa forma, o 

gabarito segue inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 

 

 

 



CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão afirma: “A intoxicação por inalação e ingestão de materiais tóxicos, 

inadvertida ou proposital, constitui um risco importante de saúde e uma situação de emergência. O 

tratamento de emergência é iniciado visando às seguintes metas, SALVO:” A questão requer a 

alternativa ERRADA. O gabarito da questão é a letra A, que NÃO apresenta um objetivo da aplicação do 

tratamento em emergência.  Dessa forma, o gabarito segue inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede para marcar a alternativa errada. A alternativa “B” está errada e é o 

gabarito da questão, pois afirma: “O lóbulo parietal está localizado na parte posterior do lóbulo 

temporal. Ele possui uma área denominada somatossensória, responsável pela percepção de estímulos 

sensoriais que ocorrem através da epiderme ou órgãos internos.”  O correto seria: O lóbulo parietal está 

localizado na parte posterior do lóbulo frontal. Ele possui uma área denominada somatossensória, 

responsável pela percepção de estímulos sensoriais que ocorrem através da epiderme ou órgãos 

internos. Dessa forma, o gabarito segue inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 

 

 

CARGO: MÉDICO GENERALISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordon com: 
MS Meneses, HAG Teive 
Camargos, A. C. R., 1 Cópio, F. C. Q., 1 Sousa, T. R. R. 1 e Goulart 
HÉLIO A.G. TEIVE. 
 
Obs  : Estamos falando dentre os citados, qual é diagnostico diferencial 
É ISSO que pedimos nessa questão. 
É UNANIME na literatura esse sinal e sintoma, nas qual as outras possibilidades dentro da questão não 
se enquadram como Diferencial.  
Concluo que a questão permanece com a mesma resposta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 

 



CARGO: SUPERVISOR ESCOLAR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede para assinalar a resposta incorreta. A alternativa D é a única 

alternativa errada, já que afirma: “O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo 

integral, a critério dos chefes de governo.”, quando o correto seria: “O ensino fundamental será 

ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino.” As alternativas 

“A” e “C”, apesar de estarem repetidas, estão corretas. Dessa forma, o gabarito segue inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede para marcar a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. 

Foi realizada a citação de um trecho do texto de Brito. Dessa forma, o gabarito segue inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O item I dessa questão está errado, já que afirma: “O jogador que invadir a área de gol, 

depois de ter lançado a bola, não está sujeito a qualquer punição, inclusive quando isso resultar em 

prejuízo para a ação do adversário.” O correto seria: “O jogador que invadir a área de gol, depois de 

ter lançado a bola, não está sujeito a qualquer punição, desde que isso não resulte em prejuízo para 

a ação do adversário.” Assim, somente os itens II e III estão corretos (Alternativa A). Dessa forma, o 

gabarito segue inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede para marcar a alternativa correta. Os três itens dessa questão estão 

corretos.  Dessa forma, o gabarito segue inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 

 

 



CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

JUSTIFICATIVA: A questão requer que se marque a alternativa que apresente somente substantivos 

Sobrecomuns. Entretanto, as alternativas “B”, “C” e “D” apresenta substantivos sobrecomuns. Dessa 

forma, a questão deve ser anulada, por haver mais de uma resposta correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com alteração 

JUSTIFICATIVA: Na questão foi dada a seguinte frase: “As ruas ficaram alagadas porque a chuva foi 

muito forte.” Pergunta-se: qual a ideia indicada pela conjunção subordinativa destacada. A palavra 

“porque” indica ideia de causa. Dessa forma, o gabarito deve ser alterado para a alternativa B. 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito da letra “A” para letra “B” – Gabarito Oficial letra “B” 

 

 

 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão referida apresenta-se de maneira clara e em concordância com o edital que 

rege o certame. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

JUSTIFICATIVA: A questão referida apresentou como alternativas de respostas, mais de uma correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede para assinalar a resposta incorreta. A alternativa D é a única 

alternativa errada, já que afirma: “O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo 

integral, a critério dos chefes de governo.”, quando o correto seria: “O ensino fundamental será 

ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino.” As alternativas 

“A” e “C”, apesar de estarem repetidas, estão corretas. Dessa forma, o gabarito segue inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Toda a questão foi elaborada de forma clara e coerente, não possuindo nenhuma 

divergência que possa atrapalhar o correto entendimento da interpretação da questão pelo candidato.  

Dessa forma, o gabarito segue inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

JUSTIFICATIVA: A questão pede para marcar a alternativa ERRADA a respeito da profissão de 

orientador educacional. Entretanto, todas as alternativas dessa questão estão corretas. Dessa forma, a 

questão deve ser ANULADA. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO  

JUSTIFICATIVA: A questão pede para marcar a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. 

Foi realizada a citação de um trecho do texto de Brito. Dessa forma, o gabarito segue inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUIMICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

JUSTIFICATIVA: A questão referida apresentou como alternativas de respostas, mais de uma correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com alteração 

JUSTIFICATIVA: A alternativa “C” melhor corresponde ao apresentado pela literatura acerca dos 

inibidores da ECA. 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito da letra “A” para letra “C” – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com alteração 

JUSTIFICATIVA: A alternativa “B” melhor corresponde ao apresentado pela literatura acerca das 

enzimas hepáticas no IAM. 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito da letra “A” para letra “B” – Gabarito Oficial letra “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

JUSTIFICATIVA: A questão referida apresentou como alternativas de respostas, mais de uma correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

JUSTIFICATIVA: A questão referida apresentou como alternativas de respostas, mais de uma correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

JUSTIFICATIVA: A questão referida apresentou como alternativas de respostas, mais de uma correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
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