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Cuiabá, 13 de maio de 2010. 
 
 
À 
Comissão de Concurso Público - Edital n. 001/2010 
Brasnorte - MT. 
 

Referente: Parecer sobre Recursos - Gabarito Oficial 
Concurso Público - Edital 001/2010. 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recursos de candidatos quanto à divulgação do 
Gabarito Oficial das provas Objetivas de Múltipla Escolha, referente ao Concurso Público desta Prefeitura. 
 
Candidato: JOÃO PAULO LUIZ GONZAGA - Cargo: Fiscal de Obras e Posturas 
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 01 - Recurso Procedente: Questão anulada.  
- Matéria: Específica - Questão 13 - - Recurso Procedente: Questão anulada. 
 
Candidato: RENATA REBERTE LOPES - Cargo: Recepcionista 
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 01 - Recurso Procedente: Questão anulada.  
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 03 - Recurso Procedente: Questão anulada.  
 
Candidato: ALIZETE DO NASCIMENTO ALVES - Cargo: Técnico da Saúde (Técnico em Enfermagem)  
- Matéria: Especifica - Questão 12 - Recurso Procedente: Questão anulada.   
 
Candidato: MAQUILAINE HENRIQUETA LOUREÇO - Cargo: Técnico de Nível Superior (Biólogo)  
- Matéria: Português - Questão 04: Recurso Procedente: Questão anulada. 
- Matéria: Português - Questão 09: Recurso Procedente: Questão anulada. 
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 01 - Recurso Procedente: Questão anulada.  
- Matéria: Específica - Questão 07: Recurso Procedente: Gabarito alterado para a letra “E”. 
 
Candidato: LUCIANA DA SILVA - Cargo: Técnico da Saúde (Técnico em Enfermagem) 
- Matéria: Português - Questão 04: Recurso Improcedente: O candidato não informa qual erro de formulação 
existe na questão em analise. Porém após revisão da questão não foi detectado qualquer erro que resultasse 
na anulação ou alteração do gabarito.  
- Matéria: Matemática - Questão 03: Recurso Improcedente: O candidato não informa qual erro de 
formulação existe na questão em analise. Porém após revisão da questão não foi detectado qualquer erro 
que resultasse na anulação ou alteração do gabarito.  
 - Matéria: Matemática - Questão 05: Recurso Improcedente: O candidato não informa qual erro de 
formulação existe na questão em analise. Porém após revisão da questão não foi detectado qualquer erro 
que resultasse na anulação ou alteração do gabarito.  
- Matéria: Especifica - Questão 12 - Recurso Procedente, questão anulada.   
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Candidato: ELIZEU DE SOUZA ZARZENON 
Cargo: Agente de Obras (Pedreiro) 
- Matéria: Específica - Questão 04: Recurso Procedente: Gabarito alterado para a alternativa “A”.  
- Matéria: Específica - Questão 05: Recurso Procedente: Gabarito alterado para a alternativa “E”. 
- Matéria: Específica - Questão 06: Recurso Procedente: Gabarito alterado para a alternativa “B”. 
- Matéria: Específica - Questão 07: Recurso Procedente: Gabarito alterado para a alternativa “C”.  
- Matéria: Específica - Questão 09: Recurso Procedente: Gabarito alterado para a alternativa “E”. 
- Matéria: Específica - Questão 14: Recurso Procedente: Gabarito alterado para a alternativa “B”.  
  
Candidato: CLAUDINEIA DANTAS SOUZA - Cargo: Recepcionista 
- Matéria: Português - Questão 09: Recurso Improcedente: (A) Incorreta não são aposto nem vocativo. (B) 
Incorreta- não são expressões explicativas. (C) Correta- realçam dois adjuntos adverbais, portanto com a 
mesma função sintática. (D) Incorreta- não enfatizam elementos opostos. (E) Incorreta- não separam sujeito 
nem predicado. Portanto não há qualquer erro que modifique ou altere o gabarito divulgado. 
- Matéria: Matemática - Questão 01: Recurso Improcedente: O candidato não informa qual erro de 
formulação existe na questão em analise. Porém após revisão da questão não foi detectado qualquer erro 
que resultasse na anulação ou alteração do gabarito.   
- Matéria: Matemática - Questão 03: Recurso Improcedente: O candidato não informa qual erro de 
formulação existe na questão em analise. Porém após revisão da questão não foi detectado qualquer erro 
que resultasse na anulação ou alteração do gabarito.  
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 04: Recurso Improcedente: A 15ª Reunião das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas (COP15) tinha uma missão difícil. Fazer com que representantes de 192 países 
e sessenta comitivas de chefes de estado chegassem a um acordo mundial para a redução de gases de 
efeito estufa na atmosfera era um desafio e tanto, mesmo na visão dos mais otimistas. Fonte: 
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia-tecnologia/salvar-planeta-preciso-mais-ciencia-menos-blablabla-
521430.shtml.   
 
Candidato: ELUIZA FRANCISCA DE ALMEIDA 
Cargo: Técnico da Saúde (Técnico em Enfermagem) 
- Matéria: Português - Questão 04: Recurso Improcedente: O candidato não informa qual erro de formulação 
existe na questão em analise. Porém após revisão da questão não foi detectado qualquer erro que resultasse 
na anulação ou alteração do gabarito.  
- Matéria: Matemática - Questão 03: Recurso Improcedente: O candidato não informa qual erro de 
formulação existe na questão em analise. Porém após revisão da questão não foi detectado qualquer erro 
que resultasse na anulação ou alteração do gabarito.  
 - Matéria: Matemática - Questão 05: Recurso Improcedente: O candidato não informa qual erro de 
formulação existe na questão em analise. Porém após revisão da questão não foi detectado qualquer erro 
que resultasse na anulação ou alteração do gabarito.  
- Matéria: Específica - Questão 03: Recurso Procedente: Gabarito alterado para a alternativa “C”.  
- Matéria: Especifica - Questão 12 - Recurso Procedente, questão anulada.   
 
Candidato: ANA CARLA PRADO DE OLIVEIRA - Cargo: Agente Administrativo 
- Matéria: Conhecimentos Gerais: Questão 01: Recurso Procedente, questão anulada.  
- Matéria: Específica: Questão 11: Recurso Improcedente: no PowerPoint 2003  para iniciar uma 
apresentação apartir do slide atual a alternativa correta é a [A] Shifit + F5, a alternatica [C] F5 inicia a 
apresentação a partir do primeiro slide, exemplo: Uma apresentação contendo 30 slides o usuario estando no 
slide 20 se ele pressiona F5 inicia-se a apresentação no primeiro slide ao passo que se for Shift + F5 a 
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apresentação é iniciada no slide 20. Portanto a questão está correta e não há qualquer erro que resulte na 
anulação ou mudança de gabarito.  
 
Candidato: CLODIMAR SILVÉRIO DE ARAÚJO - Cargo: Agente de Transporte (Motorista Escolar) 
- Matéria: Específica - Questão 15: Recurso Procedente: Gabarito alterado para a alternativa “B”.  
 
Candidato: JUDISLEI TESSINARI - Cargo: Professor Classe B - Pedagogia 
- Matéria: Matemática - Questão 01: Recurso Procedente: Questão anulada.  
 
Candidato: GIOVANNI SCHMOLLER 
Cargo: Técnico de Nível Médio (Técnico em Agropecuária) 
- Matéria: Específica - Questão 05: Recurso Procedente: Questão anulada.  
- Matéria: Específica - Questão 06: Recurso Procedente: Questão anulada.  
- Matéria: Específica - Questão 08: Recurso Procedente: Questão anulada.  
- Matéria: Específica - Questão 10: Recurso Procedente: Gabarito alterado para a alternativa “D”.  
- Matéria: Específica - Questão 11: Recurso Procedente: Gabarito alterado para a alternativa “C”.  
- Matéria: Específica - Questão 12: Recurso Procedente: Questão anulada.  
 
Candidato: ROGÉRIO SCHOROEDER - Cargo: Técnico de Nível Médio (Técnico em Agropecuária) 
- Matéria: Português - Questão 06: Recurso Procedente: Questão anulada. 
- Matéria: Específica - Questão 07: Recurso Procedente: Questão anulada.  
- Matéria: Específica - Questão 11: Recurso Procedente: Gabarito alterado para a alternativa “C”.  
- Matéria: Específica - Questão 12: Recurso Procedente: Questão anulada.  
- Matéria: Específica - Questão 14: Recurso Procedente: Questão anulada.  
 
Candidato: CLERISTON ALVES DE OLIVEIRA - Cargo: Técnico de Nível Médio (Técnico em Agropecuária) 
- Matéria: Específica - Questão 11: Recurso Procedente: Gabarito alterado para a alternativa “C”.  
 
Candidato: EDNA FERREIRA RIBEIRO - Cargo: Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 
- Matéria: Matemática - Questão 05: Recurso Improcedente: O candidato não informa qual erro de 
formulação existe na questão em analise. Porém após revisão da questão não foi detectado qualquer erro 
que resultasse na anulação ou alteração do gabarito.   
- Matéria: Específica - Questão 01: Recurso Improcedente: De acordo com o art. 4º do Estatuto da Criança e 
Adolescentes: “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de 
prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
[B] b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; [D] c) 
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; [E] d) destinação 
privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à 

juventude. [C]”. Portanto o recurso interposto quanto à questão e ao gabarito, encontra correto, não 
havendo qualquer alteração no resultado divulgado. 
- Matéria: Específica - Questão 04: Recurso Procedente: Questão anulada.  
 
Candidato: LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA - Cargo: Técnico da Saúde (Técnico em Enfermagem)  
- Matéria: Especifica - Questão 12 - Recurso Procedente, questão anulada.   
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Candidato: JOSÉ JUSCELINO VIEIRA - Cargo: Assistente de Saúde (Auxiliar de Radiologia)  
Matéria: Específica - Questão 15 - Recurso Improcedente: As questões específicas do cargo constaram do 
conteúdo programático previsto no Edital de Concurso n. 001/2010, tendo o seguinte tema: “Específica de 
Agente de Assistente da Saúde - Auxiliar de Radiologia: Sus/Saúde Pública: Constituição 
Federal/88: Capítulo da Saúde. Organização dos serviços de saúde no Brasil - Sistema Único de 
Saúde: antecedentes, históricos, princípios e diretrizes, controle social, financiamento, 
legislação e normatização complementar do SUS. Planejamento e programação local de saúde, 
distritos sanitários. Política Nacional de Humanização. Política Nacional de Atenção Básica no 
SUS. Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de 
notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos 
sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária e mental. Lei nº 8080, de 
18/09/90 e Lei nº 8142, de 28/12/90. NOAS 2001; Noções básicas de primeiros socorros; Prevenção 
e combate a princípios de incêndio; Noções de segurança no trabalho e assuntos relacionados ao 
desempenho do cargo e ética no trabalho. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de 
atuação do cargo. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações 

(arts 1 a 14;  arts 37 a 43). Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor Municipal”. Portanto 
as questões da prova específica encontra-sem dentro do contéudo previsto no Edital de Concurso Público. 
 
Candidato: AUCIRLENE PETERLE - Cargo: Técnico Administrativo Educacional 
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 01 - Recurso Procedente, questão anulada.  
- Matéria: Específica - Questão 03: Recurso Procedente: Questão anulada. 
 
Candidato: INES PAZDIORA - Cargo: Professor Classe B - Pedagogia  
- Matéria: Matemática - Questão 01: Recurso Procedente: Questão anulada.  
 
Candidato: LAURA CRISTINA NOVAIS - Cargo: Professor Classe B - Inglês 
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 01 - Recurso Procedente, questão anulada.  
- Matéria: Específica - Questão 08: Recurso Improcedente: A resposta adequada é o uso do phrasal verb 
called off que tem o mesmo significado de cancelar, o que foi pedido na questão: completar a segunda 
sentença com o significado similar da primeira. O uso da partícula off junto do verbo call tem como 
significado cancelar uma atividade. Portanto a questão e a alternativa divulgada no gabarito oficial encontram 
corretas não havendo qualquer alteração ou anulação. 
- Matéria: Específica - Questão 13: Recurso Improcedente: O uso correto da palavra após o verbo suggest 
deve ser verbo+ ing (verbo no gerúndio), por se tratar de um verbo monossilábico com a estrutura consoante 
+ vogal + consoante antes de adicionar ING, duplica-se a última consoante do verbo. Portanto a questão e a 
alternativa divulgada no gabarito oficial encontram corretas não havendo qualquer alteração ou anulação. 
- Matéria: Específica - Questão 15: Recurso Improcedente: O uso de Will (ll - forma contraída) se faz 
necessário nesse caso por se tratar de uma promessa em fazer algo. Portanto a questão e a alternativa 
divulgada no gabarito oficial encontram corretas não havendo qualquer alteração ou anulação. 
 
Candidato: SANDRA ANDRÉA PEREIRA DA SILVA - Cargo: Técnico da Saúde (Técnico em Enfermagem) 
- Matéria: Especifica - Questão 12 - Recurso Procedente, questão anulada.   
- Quanto ao horário de inicio e termino da prova esta começou em horários alternados, porém foi respeitado 
o tempo máximo de prova, que é de 03 horas, para todas as salas, tendo cada fiscal fixado no quadro de 
cada o horário de inicio e o de término. 
 
Candidato: FERNANDA DELFINO MIRANDA - Cargo: Específica de Especialista da Saúde - Enfermeiro 
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 01 - Recurso Procedente, questão anulada.  
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Candidato: CLEIDE HAUSER - Cargo: Professor de Pedagogia 
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 01 - Recurso Procedente, questão anulada.  
 
Candidato: POLIANA RODRIGUES DE FREITAS - Cargo: Técnico da Saúde (Técnico em Enfermagem) 
A candidata não indica corretamente qual o erro a ser analisado nas questões da prova. Porém foi realizada 
uma revisão e não foi detectado erro que pudesse causar anulação de questão, exceto a de número 12 de 
conhecimentos específicos. Quanto a aglomeração de questões isso não procede, pois cada questão do 
caderno de provas estava devidamente separadas por espaço e por números identificava perfeitamente cada 
questão.  Quanto ao horário de inicio e termino da prova esta começou em horários alternados, porém foi 
respeitado o tempo máximo de prova, que é de 03 horas, para todas as salas, tendo cada fiscal fixado no 
quadro de cada o horário de inicio e o de término. 
 
Candidato: CLAUDIA DANTAS DE SOUZA - Cargo: Recepcionista 
- Matéria: Português - Questão 06: Recurso Improcedente: (A) Correta - verbo ir necessita da preposição A- 
Iremos amanhã cedo AO... (B) Correta - Verbo assistir com sentido de morar é intransitivo, mas exige 
preposição EM. (C) Correta- verbo OBEDECER transitivo indireto necessitando da preposição A- obedeço 
AOS ... (D) INCORRETA- verbo assistir no sentido de ver ou ter direito (TI - preposição A). Deveria ser 
assistimos AO jogo. (E) Correta - constroem-se sem preposição (TD), se desacompanhados de pronome. 
Portanto não há erro que modifique o resultado da questão divulgado. 
- Matéria: Matemática - Questão 01: O candidato não informa qual erro de formulação existe na questão em 
analise. Porém após revisão da questão não foi detectado qualquer erro que resultasse na anulação ou 
alteração do gabarito.  
- Matéria: Matemática - Questão 05: Recurso Improcedente: O candidato não informa qual erro de 
formulação existe na questão em analise. Porém após revisão da questão não foi detectado qualquer erro 
que resultasse na anulação ou alteração do gabarito.  
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 01 - Recurso Procedente, questão anulada.  
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 04: Recurso Improcedente: A 15ª Reunião das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas (COP15) tinha uma missão difícil. Fazer com que representantes de 192 países 
e sessenta comitivas de chefes de estado chegassem a um acordo mundial para a redução de gases de 
efeito estufa na atmosfera era um desafio e tanto, mesmo na visão dos mais otimistas. Fonte: 
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia-tecnologia/salvar-planeta-preciso-mais-ciencia-menos-blablabla-
521430.shtml.   
 
Candidato: TAÍSE ANDREA WOEHI - Cargo: Recepcionista 
A candidata não indica corretamente qual o erro a ser analisado nas questões da prova. Porém foi realizada 
uma revisão e não foi detectado erro que pudesse causar anulação de questão, exceto a de número 12 de 
conhecimentos específicos. Quanto a aglomeração de questões isso não procede, pois cada questão do 
caderno de provas estava devidamente separadas por espaço e por números identificava perfeitamente cada 
questão.  
 
Candidato: SÔNIA MARIA DA CUNHA COLOMBO - Cargo: Especialista da Saúde (Enfermeiro) 
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 01 - Recurso Procedente, questão anulada.  
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 03 - Recurso Procedente, questão anulada.  
- Matéria: Específica - Questão 03: Recurso Procedente: Gabarito alterado para a letra “C”.  
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Candidato: SUZELI PORFIRIO DE BRITO PINHEIRO - Cargo: Professor de Letras 
- Matéria: Matemática - Questão 01: Recurso Procedente: Questão anulada.  
 
Candidato: DAVID EDUARDO CAERON MAGRINI - Cargo: Técnico de Nível Superior (Administrativo) 
- Matéria: Específica: Questão 01: Recurso Procedente, questão anulada.  
- Matéria: Específica: Questão 11: Recurso Improcedente: no PowerPoint 2003  para iniciar uma 
apresentação apartir do slide atual a alternativa correta é a [A] Shifit + F5, a alternativa [C] F5 inicia a 
apresentação a partir do primeiro slide, exemplo: Uma apresentação contendo 30 slides o usuario estando no 
slide 20 se ele pressiona F5 inicia-se a apresentação no primeiro slide ao passo que se for Shift + F5 a 
apresentação é iniciada no slaide 20. Portanto a questão está correta e não há qualquer erro que resulte na 
anulação ou mudança de gabarito.  
 
Candidato: LIGIA REGINA DE OLIVEIRA - Cargo: Professor de Pedagogia 
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 03 - Recurso Procedente, questão anulada.  
 
Candidato: VALQUIRIA KUNST - Cargo: Recepcionista 
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 01 - Recurso Procedente, questão anulada.  
 
Candidato: ERICA AQUINO RESENDE TELLES - Cargo: Técnico de Nível Superior - Médico Veterinário 
- Matéria: Matemática - Questão 01: Recurso Procedente: Questão anulada. 
- Matéria: Matemática - Questão 05: O candidato não informa qual erro de formulação existe na questão em 
analise. Porém após revisão da questão não foi detectado qualquer erro que resultasse na anulação ou 
alteração do gabarito.  
- Matéria: Específica: Questão 06: Recurso Procedente: Questão anulada.  
- Matéria: Específica: Questão 09: Recurso Procedente: Questão anulada. 
 
Candidato: NATHALIA CAROLINA AMARAL DE OLVIEIRA - Cargo: Técnico de Nível Superior (Nutricionista) 
- Matéria: Específica - Questão 12: Recurso Procedente: Questão anulada. 
- Matéria: Específica - Questão 13: Recurso Procedente: Questão anulada. 
 
Candidato: TANIA APARECIDA CARNELOSE - Cargo: Professor de Pedagogia 
- Matéria: Matemática - Questão 01: Recurso Procedente: Questão anulada. 
 
Candidato: MARLI PLEIN ENZWEILLER - Cargo: Professor de Pedagogia 
- Matéria: Matemática - Questão 01: Recurso Procedente: Questão anulada. 
 
Candidato: REGINA LEVANDOSKI - Cargo: Técnico Administrativo Educacional 
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 01 - Recurso Procedente, questão anulada.  
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 03 - Recurso Procedente, questão anulada.  
- Matéria: Específica - Questão 01: Recurso Improcedente: No diário escolar registra dentre outras coisas o 
conteúdo ministrado. Fonte: http://htpctextos.spaces.live.com/blog/cns!A094E0F60C5A92B9!420.entry.  
 
Candidato: DEUZIRA MALUINA DA CUNHA BRAZÃO - Cargo: Técnico Administrativo Educacional 
- Matéria: Matemática - Questão 01: Recurso Improcedente: O candidato não informa qual erro de 
formulação existe na questão em analise. Porém após revisão da questão não foi detectado qualquer erro 
que resultasse na anulação ou alteração do gabarito.  
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- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 01 - Recurso Procedente, questão anulada.  
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 04: Recurso Improcedente: A 15ª Reunião das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas (COP15) tinha uma missão difícil. Fazer com que representantes de 192 países 
e sessenta comitivas de chefes de estado chegassem a um acordo mundial para a redução de gases de 
efeito estufa na atmosfera era um desafio e tanto, mesmo na visão dos mais otimistas. Fonte: 
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia-tecnologia/salvar-planeta-preciso-mais-ciencia-menos-blablabla-
521430.shtml.   
 
Candidato: EUDA ELI DA SILVA - Cargo: Técnico Administrativo Educacional 
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 01 - Recurso Procedente, questão anulada.  
 
Candidato: CLEUZA DE FÁTIMA SIMINSKI - Cargo: Professor Pedagogia 
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 01 - Recurso Procedente, questão anulada.  
- Matéria: Conhecimentos Gerais - Questão 03 - Recurso Procedente, questão anulada.  
 
Candidato: FÁBIO JOSÉ CAVALCANTE - Cargo: Professor Letras 
- Matéria: Matemática - Questão 01: Recurso Procedente: Questão anulada. 
 
Candidato: JOSÉ LUIZ R. DA COSTA - Cargo: Funileiro 
- Matéria: Matemática - Questão 02: Recurso Improcedente: O candidato não informa qual erro de 
formulação existe na questão em analise. Porém após revisão da questão não foi detectado qualquer erro 
que resultasse na anulação ou alteração do gabarito.  
- Matéria: Matemática - Questão 03: Recurso Improcedente: O candidato não informa qual erro de 
formulação existe na questão em analise. Porém após revisão da questão não foi detectado qualquer erro 
que resultasse na anulação ou alteração do gabarito.  
- Matéria: Matemática - Questão 05: Recurso Improcedente: O candidato não informa qual erro de 
formulação existe na questão em analise. Porém após revisão da questão não foi detectado qualquer erro 
que resultasse na anulação ou alteração do gabarito.  
 
Candidato: LAURA ANDRÉIA M. MORAIS - Cargo: Técnico da Saúde (Técnico em Enfermagem) 
A candidata não indica corretamente qual o erro a ser analisado nas questões da prova. Porém foi realizada 
uma revisão e não foi detectado erro que pudesse causar anulação de questão, exceto a de número 12 de 
conhecimentos específicos. Quanto a aglomeração de questões não há procedência, pois cada questão do 
caderno de provas estava devidamente separadas por espaço e por números identificava perfeitamente cada 
questão.   
 
 

Atenciosamente. 
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