
 

 

DIVULGAÇÃO DAS RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 

 

JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, Estado de Mato Grosso/MT, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em conjunto com a COMISSÃO ESPECIAL PARA 
SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, nomeada pela Portaria nº 
020 de 14 de Janeiro de  2022, e ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 7ª SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE, 
mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, a 
DIVULGAÇÃO DAS RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022, conforme segue: 

 

RECURSO INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO RESPOSTA 

27574 995 
ADEVAIR CEVADA DE 
MORAES INDEFERIDO 

Indeferido, citamos algumas 
características de uma dissertação: 
apresentar um ponto de vista ou opinião 
do autor; realizar uma análise crítica; 
apresentar argumentos, fatos e/ou 
dados para justificar e/ou defender 
ideias.  

27575 995 
ADEVAIR CEVADA DE 
MORAES IMPROCEDENTE 

O termo atualidade refere a 
acontecimentos que são primordiais à 
sociedade, tantos os aspectos 
geográficos, climáticos, bem como meio 
ambiente são temas indicados no edital, 
o acontecimento ocorrido na descrição 
da questão é tanto atual quanto 
correspondete a fatos que ocorreram 
conforme as especificações editalícias. 
 
Ainda, o presente recurso não atende as 
normas editalícias: 
 
16.3. O pedido de recurso, deverá ser 
encaminhado via internet, junto ao 
endereço eletrônico 
www.metodoesolucoes.com.br, campo 
específico RECURSO, em login do 
candidato, com as seguintes 
especificações: 16.3.1. A questão 
controversa de objeto, de forma 
individualizada; 16.3.2. A 
fundamentação e embasamento, com as 
devidas razões do recurso. 16.3.3. 
Quanto aos recursos contra questões da 
prova e gabarito preliminar, deverá ser 
elaborado um recurso para cada 
questão, sob pena de sua 



 

 

desconsideração e os mesmos deverão 
conter indicação do número da questão, 
da prova e anexar cópia da bibliografia 
mencionada também sob pena de sua 
desconsideração. 16.3.4. Não serão 
aceitos recursos encaminhados via 
postal, via fax e/ou por e-mail, devendo 
ser digitado e estar embasado em 
argumentação lógica e consistente. Em 
caso de contestação de questões da 
prova, o candidato deverá se pautar em 
literatura conceituada e argumentação 
plausível. 16.3.5. Recursos não 
fundamentados ou interpostos fora do 
prazo serão indeferidos sem julgamento 
do mérito. A banca examinadora 
constitui última instância na esfera 
administrativa para análise dos recursos, 
não cabendo recurso a outra autoridade 
nem recurso adicional pelo mesmo 
motivo. 
 
  

27674 1809 ALCIELLI FERNANDA DA SILVA INDEFERIDO 

Indeferido, citamos algumas 
características de uma dissertação: 
apresentar um ponto de vista ou opinião 
do autor; realizar uma análise crítica; 
apresentar argumentos, fatos e/ou 
dados para justificar e/ou defender 
ideias.  

27726 3080 ALEX TIAGO ROSA CORTEZ INDEFERIDO 

  
 
 Questão 13 não é de portugues e sim 
matematica e lógica.  

27731 3080 ALEX TIAGO ROSA CORTEZ INDEFERIDO 

Procedimento de emergência - conjunto 
de ações empregadas na recuperação de 
pacientes cujos agravos da saúde 
necessitam de assistência imediata por 
apresentar risco de vida. 
 
portaria nº 356, de 20 de fevereiro de 
2002 
 
  



 

 

27530 3190 ALINE DA SILVA RAMOS INDEFERIDO 

Indeferido. Os aminoácidos podem ser 
divididos em essenciais e os não 
essenciais; os aminoácidos essenciais são 
aqueles que os seres humanos não são 
capazes de sintetizar ou sintetizam em 
quantidades insuficientes para suprir as 
necessidades, portanto, devem ser 
obtidos pela dieta. Os aminoácidos 
essenciais são: valina, leucina, isoleucina, 
treonina, metionina, lisina, triptofano, 
fenilalanina, histidina e arginina, sendo 
que estes dois últimos só são essenciais 
na infância. Os aminoácidos não 
essenciais são aqueles que podemos 
sintetizar. Encontramos aminoácidos nas 
proteínas de alguns alimentos, como 
carnes vermelhas, frango, peixes, ovos, 
queijos, proteínas da soja, feijão, 
lentilha, amêndoas, amendoim, castanha 
do Pará, aveia, granola, arroz. 
 
https://cesad.ufs.br/ORBI/public/upload
Catalago/12175810072012Quimica_Bio
moleculas_aula_3.pdf 
 
  

27874 3238 ALMIR IZIDÓRIO PEREIRA INDEFERIDO 

Indeferido, o verbete de dicionário tem 
como uma das finalidades de apresentar 
o significado de uma palavra. 

27877 3238 ALMIR IZIDÓRIO PEREIRA INDEFERIDO 
A questão 4 não trata de gênro textual, 
falta leitura do enunciado. 

27880 3238 ALMIR IZIDÓRIO PEREIRA INDEFERIDO 

(7x-4)*(x/8)/2 = 5x 
 
((7x² &ndash; 4x)/8)/2= 5x 
 
(7x² &ndash; 4x)/16= 5x 
 
7x² &ndash; 4x = 5*16x 
 
7x &ndash; 4 = 80 
 
7x = 80 + 4 
 
x = 84/7 
 
x =12 



 

 

27890 3238 ALMIR IZIDÓRIO PEREIRA 
GABARITO 
ALTERADO 

E-S-T-A-N-T-E 
 
7 letras 
 
2 letras E 
 
2 letras T 
 
Número de anagramas diferentes = 
7*6*5*4*3*2! / 2! 2!= 1260 
 
Alternativa correta: B 

28057 2600 
AMANDA OLIVEIRA PEREIRA 
LIBRALÃO INDEFERIDO 

Gabarito mantido 
 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?scri
pt=sci_arttext&pid=S1516-
08582011000200012#:~:text=A%20atua
%C3%A7%C3%A3o%20do%20psic%C3%B
3logo%20da,acad%C3%AAmicos%20de%
20faculdades%20e%20universidades. 

27925 2514 ANA CLAUDIA INOUE CASALE IMPROCEDENTE 
Manifestação não atende as normas 
editalíssimas- Sem fundamentação.  

27926 2514 ANA CLAUDIA INOUE CASALE INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27927 2514 ANA CLAUDIA INOUE CASALE IMPROCEDENTE 

Manifestação não atende as normas 
editalíssimas- Não se refere a questão do 
enunciado 

27465 603 ANA PAULA WINK INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27469 3285 ANDRESSA FABRINA KLAUCK 
QUESTÃO 
ANULADA - 

27471 3285 ANDRESSA FABRINA KLAUCK INDEFERIDO 
O Art. 29, V, não prevê o Juros, apenas 
atualização monetária. 



 

 

27480 3285 ANDRESSA FABRINA KLAUCK INDEFERIDO 

A questão da Prova traz a obrigação de 
afastamento nos casos de falta grave, 
diferente da CLT que aponta uma opção 
ao Empregador.  
 
Na Prova está escrito 'Deverá' e não 
'Poderá', tornando assim um dever do 
Empregador, o que torna a questão 
errada. 
 
Diferente do que é apontado pelo 
candidato (a) 

27694 586 
ANTONIO EDINAUDO 
PINHEIRO ALVES 

GABARITO 
ALTERADO 

Deferido com troca de alternativa para 
B, pois Bilateriais são aquelas que sofrem 
variações nos dois sentidos, aceitando 
tanto registro de débito quanto de 
crédito. Ex: Caixa, Banco Conta 
Movimento, Duplicatas a receber, etc. 
Elas podem apresentar tanto saldo 
devedor quanto saldo credor. Quando 
apresenta saldo devedor, é chamada de 
Conta bilateral ativa e quando apresenta 
saldo credor, é chamada de Conta 
bilateral passiva. 

27802 2875 BARBARA ARRUDA GARCIA IMPROCEDENTE 
Improcedente, não apresentou um 
recurso plausível. 

27804 2875 BARBARA ARRUDA GARCIA IMPROCEDENTE 
Improcedente, não apresentou um 
recurso plausível. 

27698 323 BRENDA LOBATO LOPES INDEFERIDO 

O enunciado pede 'expressamente' o 
que foi previsto pelo § 4º do art. 60, da 
Constituição Federal, ou seja, a letra fria 
do dispositivo legal, nesse caso, apenas a 
alternativa 'B' está correta. 

27908 323 BRENDA LOBATO LOPES 
QUESTÃO 
ANULADA - 

27448 157 
BRUNO GONÇALVES DE 
OLIVEIRA INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  



 

 

27449 157 
BRUNO GONÇALVES DE 
OLIVEIRA INDEFERIDO 

A Classificação do Ato Administrativo: 
 
Quanto ao seu regramento: Atos 
vinculados e Atos discricionários 
 
Atos vinculados: De acordo com a lei. A 
lei determina o momento e as condições 
 
Atos discricionários: O agente público 
pode escolher quando e modo de 
executar. Seu conteúdo e quem será o 
destinatário. 
 
Quanto ao destinatário: atos individuais 
e atos gerais 
 
Atos individuais: dirigido para 
determinada pessoa. Por ser subjetivo 
pode haver contestação. 
 
Atos gerais: Dirigido à coletividade. 
Atinge várias pessoas com a mesma 
situação jurídica. Por ser coletiva não 
pode ter contestação individual. 
 
Quanto ao seu alcance: Atos internos e 
atos externos 
 
Atos internos: Praticados dentro da 
administração, atingindo seus órgãos e 
agentes. 
 
Atos externos: Praticados fora da 
administração, atingindo os contratados 
e administrados. 
 
Quanto ao objeto: Atos de império, atos 
de gestão e atos de expedientes. 
 
Atos de império: Praticado pelos agentes 
públicos e obriga seus administrados a 
obedecer. Praticado com supremacia do 
interesse público ao particular. 
 
https://materiasparaconcursos.com.br/2
019/05/21/ato-administrativo-conceito-
requisitos-atributos-classificacao-e-
especies-invalidacao-anulacao-e-
revogacao/ 



 

 

 
  

27450 157 
BRUNO GONÇALVES DE 
OLIVEIRA 

GABARITO 
ALTERADO 

A resposta correta é D, deve-se 
promover a alteração do gabarito. 

27451 157 
BRUNO GONÇALVES DE 
OLIVEIRA INDEFERIDO 

são órgãos que integram a estrutura de 
uma pessoa política (órgão da 
administração direta) ou de uma pessoa 
jurídica administrativa (administração 
indireta); São resultados da 
desconcentração. Pelas Normas do 
Direito Administrativo esses órgãos 
possuem autonomia, descaracterizando 
as outras. 
 
https://www.institutoformula.com.br/w
p-content/uploads/2019/10/Ebook-
Direito-Administrativo-
Organizac%CC%A7a%CC%83o-do-
Direito-Administrativo-NT-1.pdf 

27581 2289 BRUNO VINICIUS SANTOS 
QUESTÃO 
ANULADA - 

27781 2289 BRUNO VINICIUS SANTOS INDEFERIDO 

A alternativa 'B' está apenas 
parcialmente correta, pois a classificação 
não é 'quanto ao procedimento' mas sim 
'quanto a amplitude'. 

27795 2289 BRUNO VINICIUS SANTOS 
GABARITO 
ALTERADO - 

27801 2289 BRUNO VINICIUS SANTOS 
DEFERIDO 

PARCIALMENTE Questão será anulada. 



 

 

27688 824 
CAMILLA CORRÊA ALVES DE 
MOURA 

GABARITO 
ALTERADO 

As principais formas de transmissão da 
doença de Chagas são: 
 
Vetorial: contato com fezes de 
triatomíneos* infectados após o 
repasto/alimentação sanguínea. A 
ingestão de sangue no momento do 
repasto sanguíneo estimula a defecação 
e, dessa forma, o contato com as fezes. 
 
Oral: ingestão de alimentos 
contaminados com parasitos 
provenientes de triatomíneos infectados 
ou suas excretas. 
 
Vertical: ocorre pela passagem de 
parasitos de mulheres infectadas por T. 
cruzi para seus bebês durante a gravidez 
ou o parto. 
 
Transfusão de sangue ou transplante de 
órgãos de doadores infectados a 
receptores sadios. 
 
Acidental: pelo contato da pele ferida ou 
de mucosas com material contaminado 
durante manipulação em laboratório ou 
na manipulação de caça. 
 
Alternativa a ser considerada C. 

27707 824 
CAMILLA CORRÊA ALVES DE 
MOURA 

GABARITO 
ALTERADO 

A resposta correta é C, deve-se 
promover a alteração do gabarito. 

27711 824 
CAMILLA CORRÊA ALVES DE 
MOURA INDEFERIDO 

A questão solicita as alterações de 
repolarização, e não, simplesmente, as 
eletrocardiográficas. Elas são: 
Diminuição da amplitude das ondas T; 
Ondas U proeminentes; Depressão de 
ST; Fusão de onda T e U (em hipocalemia 
grave); Prolongamento do intervalo QT. 
 
http://files.bvs.br/upload/S/1679-
1010/2012/v10n5/a3144.pdf 

27735 73 
CARLA RAFAELA CARAVIERI 
DOS SANTOS PARDIN 

GABARITO 
ALTERADO GABARITO ALTERADO 

27736 73 
CARLA RAFAELA CARAVIERI 
DOS SANTOS PARDIN INDEFERIDO 

O enunciado pede 'expressamente' o 
que foi previsto pelo § 4º do art. 60, da 
Constituição Federal, ou seja, a letra fria 
do dispositivo legal, nesse caso, apenas a 
alternativa 'B' está correta. 



 

 

27737 73 
CARLA RAFAELA CARAVIERI 
DOS SANTOS PARDIN INDEFERIDO 

Segundo Pessoa, os Tribunais de Contas 
são considerados órgãos da estrutura do 
Poder Legislativo, que os auxilia 
praticando atos com a natureza de 
controle. (PESSOA, E. A. Direito 
Administrativo. 2 ed. Grupo GEN, 2022) 

27738 73 
CARLA RAFAELA CARAVIERI 
DOS SANTOS PARDIN INDEFERIDO 

Segundo Pessoa, os Tribunais de Contas 
são considerados órgãos da estrutura do 
Poder Legislativo, que os auxilia 
praticando atos com a natureza de 
controle. (PESSOA, E. A. Direito 
Administrativo. 2 ed. Grupo GEN, 2022) 

27739 73 
CARLA RAFAELA CARAVIERI 
DOS SANTOS PARDIN INDEFERIDO 

Segundo Pessoa, os Tribunais de Contas 
são considerados órgãos da estrutura do 
Poder Legislativo, que os auxilia 
praticando atos com a natureza de 
controle. (PESSOA, E. A. Direito 
Administrativo. 2 ed. Grupo GEN, 2022) 

27740 73 
CARLA RAFAELA CARAVIERI 
DOS SANTOS PARDIN 

QUESTÃO 
ANULADA - 

27741 73 
CARLA RAFAELA CARAVIERI 
DOS SANTOS PARDIN 

DEFERIDO 
PARCIALMENTE Questão será anulada. 

27742 73 
CARLA RAFAELA CARAVIERI 
DOS SANTOS PARDIN 

DEFERIDO 
PARCIALMENTE Questão será anulada. 

27810 73 
CARLA RAFAELA CARAVIERI 
DOS SANTOS PARDIN INDEFERIDO 

A alternativa 'B' está apenas 
parcialmente correta, pois a classificação 
não é 'quanto ao procedimento' mas sim 
'quanto a amplitude'. 

27811 73 
CARLA RAFAELA CARAVIERI 
DOS SANTOS PARDIN 

GABARITO 
ALTERADO - 

27470 1365 
CARLOS ERINALDO BATISTA 
CAMACHO INDEFERIDO 

Sintomas de neuralgia do trigêmeo 
 
A dor resultante de neuralgia do 
trigêmeo pode aparecer 
espontaneamente, mas, muitas vezes, é 
desencadeada quando se toca num 
ponto específico (denominado ponto-
gatilho) da face, dos lábios ou da língua 
ou por atividades como escovar os 
dentes ou mastigar. Podem ser sentidos, 
em qualquer zona da região inferior da 
face, ataques repetidos de dor intensa, 
como se fossem relâmpagos; a dor, em 
geral, incide na zona da bochecha, junto 
do nariz, ou no queixo. 
 
É habitual apenas um lado da face ser 
afetado. A dor é sentida, apenas, 
durante alguns segundos, podendo 



 

 

durar, por vezes, até 2 minutos. Quando 
se repete até 100 vezes por dia, chega a 
ser incapacitante. Como a dor é intensa, 
as pessoas tendem a se retrair e, por 
isso, o problema é designado como um 
tique. Normalmente, desaparece 
espontaneamente, mas é frequente que 
as crises se repitam após um longo 
período sem dor. 

27496 1365 
CARLOS ERINALDO BATISTA 
CAMACHO 

GABARITO 
ALTERADO 

De acordo com Malamed (2013 p.53), 
Curta Duração (Anestesia Pulpar de 
Aproximadamente 30 Minutos) 
Mepivacaína a 3% e Prilocaína a 4% (por 
infiltração); 
 
Deve-se promover a troca do gabarito 
para B. 

27531 1365 
CARLOS ERINALDO BATISTA 
CAMACHO INDEFERIDO 

Questão elaborada de forma objetiva e 
clara, exigindo do candidato 
conhecimento sobre o assunto.  

27539 1365 
CARLOS ERINALDO BATISTA 
CAMACHO INDEFERIDO 

Basicamente, ele é uma adaptação do 
índice CPO-D, que utiliza a mesma 
metodologia, mas para os dentes 
permanentes. Ele foi inventado em 1937, 
pelos cientistas Klein e Palmer. 
 
Atualmente, eles são utilizados em todo 
o globo. Trata-se do ponto básico de 
referência para diagnósticos das 
condições dentais dos pacientes.Fonte: 
Simpatio em Índice CEO-D Avalia 
Condições da Saúde Bucal Infantil 

27544 1365 
CARLOS ERINALDO BATISTA 
CAMACHO DEFERIDO - 

27753 1365 
CARLOS ERINALDO BATISTA 
CAMACHO INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  



 

 

27838 1365 
CARLOS ERINALDO BATISTA 
CAMACHO INDEFERIDO 

O salmão não sabe voar. 
 
Proposições: 
 
Somente os peixes sabem voar. 
 
O salmão é um réptil. 
 
Logo, se somente os peixes sabem voar e 
o salmão é um réptil, então o salmão 
não sabe voar. 

27987 3161 
CARLOS WILLIAN MURILIA 
POZZAR INDEFERIDO 

Indeferido, citamos algumas 
características de uma dissertação: 
apresentar um ponto de vista ou opinião 
do autor; realizar uma análise crítica; 
apresentar argumentos, fatos e/ou 
dados para justificar e/ou defender 
ideias. E na questão não tem a 
alternativa de texto expositivo. 

27989 3161 
CARLOS WILLIAN MURILIA 
POZZAR INDEFERIDO 

Os princípios da Política são citados no 
Art. 2o., não havendo necessidade de 
citá-lo para identificação dos mesmo. 
 
Art 2º - A Política Nacional do Meio 
Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental propícia à vida, 
visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento sócio-econômico, aos 
interesses da segurança nacional e à 
proteção da dignidade da vida humana, 
atendidos os seguintes princípios: 

27991 3161 
CARLOS WILLIAN MURILIA 
POZZAR 

QUESTÃO 
ANULADA 

Um erro no comando da questão 
comprometeu o enunciado, a ausência 
da palavra 'LOTE'. 

27998 3161 
CARLOS WILLIAN MURILIA 
POZZAR INDEFERIDO 

Pelo Ministério da Saúde, recomenda-se 
que, no sistema de distribuição, o pH da 
água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5. 
Logo, a resposta indica valores dentro da 
faixa recomendada. 
 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudele
gis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html 
 
  

27977 3147 CAROLAINE SILVA MORAIS INDEFERIDO 

Gabarito mantido. 
 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?scri
pt=sci_arttext&pid=S1516-



 

 

08582011000200012#:~:text=A%20atua
%C3%A7%C3%A3o%20do%20psic%C3%B
3logo%20da,acad%C3%AAmicos%20de%
20faculdades%20e%20universidades. 

27592 2045 CAROLINA DE SOUZA COSTA INDEFERIDO 

Pelo Ministério da Saúde, recomenda-se 
que, no sistema de distribuição, o pH da 
água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5. 
Logo, a resposta indica valores dentro da 
faixa recomendada. 
 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudele
gis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html 
 
  

27622 2045 CAROLINA DE SOUZA COSTA 
QUESTÃO 
ANULADA 

Um erro no comando da questão 
comprometeu o enunciado, a ausência 
da palavra 'LOTE'. 

27923 2045 CAROLINA DE SOUZA COSTA INDEFERIDO 

Indeferido, pois não se pode haver 
modificação do poema. Alguns links para 
consulta. 
 
https://www.cultcarioca.com.br/2013/0
5/fernando-pessoa-alberto-caeiro-
quando.html 
 
https://www.pensador.com/frase/MjU5
NjYzNw/ 

27924 2045 CAROLINA DE SOUZA COSTA INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27541 19 CLEIDE ROCHA DE SOUZA INDEFERIDO 

Órgãos superiores: possuem atribuições 
de direção, controle e decisão, mas 
sempre estão sujeitos ao controle 
hierárquico de uma instância mais alta. 
Logo, as Secretarias de Saúde não são 
ditas como subalternas. 

27715 2809 
CLEIDILENE NUNES DA SILVA 
E SILVA INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 



 

 

 
  

27443 465 
CREUZA ORTEGA DE MOURA 
SOARES IMPROCEDENTE 

O presente recurso interposto pelo (a) 
candidato (a) não atendem as regras 
contidas no edital: 
 
16.3. O pedido de recurso, deverá ser 
encaminhado via internet, junto ao 
endereço eletrônico 
www.metodoesolucoes.com.br, campo 
específico RECURSO, em login do 
candidato, com as seguintes 
especificações: 16.3.1. A questão 
controversa de objeto, de forma 
individualizada; 16.3.2. A 
fundamentação e embasamento, com as 
devidas razões do recurso. 16.3.3. 
Quanto aos recursos contra questões da 
prova e gabarito preliminar, deverá ser 
elaborado um recurso para cada 
questão, sob pena de sua 
desconsideração e os mesmos deverão 
conter indicação do número da questão, 
da prova e anexar cópia da bibliografia 
mencionada também sob pena de sua 
desconsideração. 16.3.4. Não serão 
aceitos recursos encaminhados via 
postal, via fax e/ou por e-mail, devendo 
ser digitado e estar embasado em 
argumentação lógica e consistente. Em 
caso de contestação de questões da 
prova, o candidato deverá se pautar em 
literatura conceituada e argumentação 
plausível. 16.3.5. Recursos não 
fundamentados ou interpostos fora do 
prazo serão indeferidos sem julgamento 
do mérito. A banca examinadora 
constitui última instância na esfera 
administrativa para análise dos recursos, 
não cabendo recurso a outra autoridade 
nem recurso adicional pelo mesmo 
motivo. 

27699 465 
CREUZA ORTEGA DE MOURA 
SOARES INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 



 

 

 
  

28030 465 
CREUZA ORTEGA DE MOURA 
SOARES INDEFERIDO 

O texto apresentadado na questão 01 é 
argumentação. A Argumentação é um 
recurso retórico da linguagem utilizado 
na produção de textos argumentativos, o 
qual apresenta um conjunto de 
proposições, promovendo assim o 
diálogo e reflexões críticas. 

27678 1399 
CRISTIANE PIRES SANTANA 
PENARIOL IMPROCEDENTE 

Manifestação não atende as normas 
editalíssimas- Sem fundamentação.  

27453 9 
CRISTINA APARECIDA FELIX 
SOUZA DE PAULA INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27613 9 
CRISTINA APARECIDA FELIX 
SOUZA DE PAULA IMPROCEDENTE 

Manifestação não atende as normas 
editalíssimas- Sem fundamentação.  

28048 1022 
DAIZE FERNANDA ALVES DE 
MATOS 

GABARITO 
ALTERADO 

E-S-T-A-N-T-E 
 
7 letras 
 
2 letras E 
 
2 letras T 
 
Número de anagramas diferentes = 
7*6*5*4*3*2! / 2! 2!= 1260 
 
Alternativa correta: B 

28066 1022 
DAIZE FERNANDA ALVES DE 
MATOS INDEFERIDO 

Indeferido. Conotação &ndash; é o uso 
da palavra em seu sentido figurado. 
Neste caso fica evidente mais de uma 
interpretação ou um novo sentido dado 
a determinada palavra. O emprego de 
tais palavras é bem comum na 
linguagem coloquial e literária. 
 
No sentido conotativo as palavras 
ganham significados afetivos, subjetivos 
que mais sugerem do que informam. 
 
Exemplos: 
 
Ricardo é um gato. 



 

 

 
Maria fala pelos cotovelos. 
 
https://patriciadanielle.wordpress.com/
2014/10/08/denotacao-e-conotacao/ 

28000 3235 DANIELLY ROCHA PERES INDEFERIDO 

Indeferido, o paradoxo é uma figura de 
pensamento que contraria a lógica, 
usando de ideias que têm sentidos 
opostos, não apenas termos ( como na 
antítese). 

28001 3235 DANIELLY ROCHA PERES INDEFERIDO 

Indeferido, a questão está bem clara e 
de fácil entendimento, quando pede 
para assinalar a questão incorreta. 
Somente a palavra previlégio está 
incorreta. 

28003 3235 DANIELLY ROCHA PERES 
GABARITO 
ALTERADO 

E-S-T-A-N-T-E 
 
7 letras 
 
2 letras E 
 
2 letras T 
 
Número de anagramas diferentes = 
7*6*5*4*3*2! / 2! 2!= 1260 
 
Alternativa correta: B 

27994 1566 
DEBORAH SAMPAIO NUNES 
DA SILVA DEFERIDO - 

28006 1566 
DEBORAH SAMPAIO NUNES 
DA SILVA INDEFERIDO 

O salmão não sabe voar. 
 
Proposições: 
 
Somente os peixes sabem voar. 
 
O salmão é um réptil. 
 
Logo, se somente os peixes sabem voar e 
o salmão é um réptil, então o salmão 
não sabe voar. 

27550 1387 
EDIVALDO CINAT SILVEIRA 
JUNIOR DEFERIDO - 

27552 1387 
EDIVALDO CINAT SILVEIRA 
JUNIOR INDEFERIDO 

Questao elaborada de acordo com 
conteúdo previsto em edital.  

27554 1387 
EDIVALDO CINAT SILVEIRA 
JUNIOR INDEFERIDO 

Questão elaborada de acordo com 
conteúdo previsto em edital  



 

 

27555 1387 
EDIVALDO CINAT SILVEIRA 
JUNIOR INDEFERIDO 

Indeferido, a questão está bem clara e 
fácil entendimento, não aceito o recurso 
pois trata de uma palavra (justaposição) 
e não aglutinação. 

27561 1387 
EDIVALDO CINAT SILVEIRA 
JUNIOR INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27542 768 EDMAR VENÂNCIO FERREIRA INDEFERIDO Não corresponde a Língua Portuguesa 

27947 1279 
ELISANGELA SERAFIM DOS 
SANTOS CARLOS INDEFERIDO 

Questão elaborada de forma clara e 
objetiva, exigindo do candidato 
conhecimento sobre o tema abordado.  

27952 1279 
ELISANGELA SERAFIM DOS 
SANTOS CARLOS INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27953 1279 
ELISANGELA SERAFIM DOS 
SANTOS CARLOS IMPROCEDENTE 

Manifestação não atende as normas 
editalíssimas-Sem fundamentação 

27954 1279 
ELISANGELA SERAFIM DOS 
SANTOS CARLOS INDEFERIDO 

O texto apresentadado na questão 01 é 
argumentação. A Argumentação é um 
recurso retórico da linguagem utilizado 
na produção de textos argumentativos, o 
qual apresenta um conjunto de 
proposições, promovendo assim o 
diálogo e reflexões críticas. 

27725 1595 
ELIZABETE CRISTINA BURGO 
GUEVARA DEFERIDO - 

27727 1595 
ELIZABETE CRISTINA BURGO 
GUEVARA INDEFERIDO 

Em nenhum momento ao questionar 
sobre atitudes do letramento foi 
solicitado que o candidato respondesee 
de acordo com o entendimento de Paulo 
Freire. Faltou interpretação do 
candidato. 

27728 1595 
ELIZABETE CRISTINA BURGO 
GUEVARA INDEFERIDO 

Indeferido. O recurso não assiste razão, 
pois abordar LETRAMENTO, trata-se do 
conteúdo editalício - Processo de ensino 
aprendizagem. 
 
Ao exercício efetivo e competente da 



 

 

tecnologia da escrita denomina-se 
letramento que implica habilidades 
várias, tais como: capacidade de ler ou 
escrever para atingir diferentes objetivos 
&ndash; para informar-se, para interagir 
com outros, para imergir no imaginário, 
no estético, para ampliar 
conhecimentos, para seduzir ou induzir, 
para divertir-se, para orientar-se, para 
apoio à memória, para catarse...; 
habilidades de interpretar e produzir 
diferentes tipos e gêneros de textos, 
habilidades de orientar-se pelos 
protocolos de leitura que marcam o 
texto ou de lançar mão desses 
protocolos, ao escrever, atitudes de 
inserção efetiva no mundo da escrita, 
tendo interesse e prazer em ler e 
escrever, sabendo utilizar a escrita para 
encontrar para ou fornecer informações 
e conhecimentos, escrevendo ou lendo 
de forma diferenciada, segundo as 
circunstâncias, os objetivos, o 
interlocutor. 

27777 2952 EURIPES SEBASTIÃO CRUZ IMPROCEDENTE 

O argumento do candidato não 
possibilita a compreensão da iindicação 
de referência a questão, apresentando 
argumentos incompatíveis as regras 
editalícias, gerando obscuridade para 
que possa lograr o mérito da questão. 

27476 2829 
EZEQUIAS SERAFIM DOS 
SANTOS INDEFERIDO 

Indeferido, a palavra heroico é uma 
paroxítona com três sílabas (trissílaba). 

27478 2829 
EZEQUIAS SERAFIM DOS 
SANTOS INDEFERIDO 

Se o agente público construirá um 
presídio e resolve contratar mais agentes 
penitenciários, essa conduta deve 
atender o que a Lei prevê. E, nesse caso, 
a Lei estabelece que tem que ser feita 
licitação para a contratação da empresa 
e concurso público para contratação do 
pessoal etc. O princípio da legalidade 
não afasta a atuação discricionária do 
agente público, na medida em que a Lei 
não poderá prever todos os casos da 
atuação administrativa. É possível, em 
determinadas situações, realização de 
uma análise de conveniência e 
oportunidade a fim de escolher a 
conduta mais adequada ao caso 
concreto. Observando, é claro, os 



 

 

demais princípios administrativos, em 
especial, a razoabilidade e 
proporcionalidade. 
 
  

27617 661 FLÁVIA ALVES DA SILVA INDEFERIDO 

Indeferido, citamos algumas 
características de uma dissertação: 
apresentar um ponto de vista ou opinião 
do autor; realizar uma análise crítica; 
apresentar argumentos, fatos e/ou 
dados para justificar e/ou defender 
ideias.  

27618 661 FLÁVIA ALVES DA SILVA INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27620 661 FLÁVIA ALVES DA SILVA DEFERIDO - 

27702 409 FRANCIANE PAES DA SILVA DEFERIDO - 

27705 409 FRANCIANE PAES DA SILVA INDEFERIDO 

Questão elaborada de forma clara e 
objetiva, exigindo do candidato 
conhecimento sobre o tema abordado.  

27586 654 
GABRIELLI GONÇALVES DA 
SILVA INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

28027 769 HELEN THAIS BARBOSA JUIZ INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

28031 769 HELEN THAIS BARBOSA JUIZ DEFERIDO - 

27676 1075 HELIARA FURLAN DA SILVA INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 



 

 

(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27599 579 HENRIQUE LIMA DOS SANTOS INDEFERIDO 

  
 
Sintomas de neuralgia do trigêmeo 
 
A dor resultante de neuralgia do 
trigêmeo pode aparecer 
espontaneamente, mas, muitas vezes, é 
desencadeada quando se toca num 
ponto específico (denominado ponto-
gatilho) da face, dos lábios ou da língua 
ou por atividades como escovar os 
dentes ou mastigar. Podem ser sentidos, 
em qualquer zona da região inferior da 
face, ataques repetidos de dor intensa, 
como se fossem relâmpagos; a dor, em 
geral, incide na zona da bochecha, junto 
do nariz, ou no queixo. 
 
É habitual apenas um lado da face ser 
afetado. A dor é sentida, apenas, 
durante alguns segundos, podendo 
durar, por vezes, até 2 minutos. Quando 
se repete até 100 vezes por dia, chega a 
ser incapacitante. Como a dor é intensa, 
as pessoas tendem a se retrair e, por 
isso, o problema é designado como um 
tique. Normalmente, desaparece 
espontaneamente, mas é frequente que 
as crises se repitam após um longo 
período sem dor. 

27872 717 HUGO GIOVANE LEAL BLECHA DEFERIDO - 

27888 717 HUGO GIOVANE LEAL BLECHA INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27912 717 HUGO GIOVANE LEAL BLECHA INDEFERIDO 
Devem ser feitas compressões torácicas 
rápidas e intensas, que deprimam o 



 

 

tórax entre 5 e 6 cm e permitam seu 
retorno à posição normal, sem que as 
mãos sejam retiradas do tórax. A 
proporção a ser mantida entre 
massagem cardíaca e as ventilações é de 
30/2, realizando de 100 a 120 
compressões por minuto. 

27915 717 HUGO GIOVANE LEAL BLECHA INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27565 3326 
IRANI RODRIGUES  DE FARIA 
LOURENÇAO INDEFERIDO 

Indeferido, pois a alternativa correta 
continua sendo a letra D, o próprio 
recurso apresentado nos dá como 
resposta que a palavra sósia (pode ser 
masculino ou feminino), o que não deixa 
de ser incorreta no gênero masculino, 
em sequência as demais palavras 
também continuam com o gênero 
corretamente. Segue o link que 
comprova que é um nome masculino. 
http://www.portaldalinguaportuguesa.o
rg/advanced.php?action=lemma&lemma
=97 

27933 3126 
ITALO PATRICK DE SOUZA 
CRUZ INDEFERIDO 

Indeferido a palavra mussarela, a grafia 
correta é muçarela, com cê-cedilha. 

27454 2715 JANAINA NEVES PEREIRA 
GABARITO 
ALTERADO GABARITO ALTERADO 

27460 2715 JANAINA NEVES PEREIRA INDEFERIDO 

A alternativa 'B' está apenas 
parcialmente correta, pois a classificação 
não é 'quanto ao procedimento' mas sim 
'quanto a amplitude'. 

27462 2715 JANAINA NEVES PEREIRA INDEFERIDO 

Segundo Pessoa, os Tribunais de Contas 
são considerados órgãos da estrutura do 
Poder Legislativo, que os auxilia 
praticando atos com a natureza de 
controle. (PESSOA, E. A. Direito 
Administrativo. 2 ed. Grupo GEN, 2022) 

27467 2715 JANAINA NEVES PEREIRA 
QUESTÃO 
ANULADA - 

27473 2715 JANAINA NEVES PEREIRA 
DEFERIDO 

PARCIALMENTE Questão será anulada. 

27672 100 
JANE CLECIA TAVARES DE 
NOROES INDEFERIDO 

para as mulheres que procuram os 
serviçoscom atraso menstrual que não 



 

 

ultrapassa 16 semanas, a confirmação do 
diagnóstico da gravidez pode ser feita 
pelo profissional de saúde da unidade 
básica, por meio de um teste 
imunológico para gravidez (TIG), de 
acordo com os procedimentos 
especificados no fluxograma a seguir. O 
teste laboratorial é, inicialmente, 
recomendado para que o diagnóstico 
não demande o agendamento de 
consulta, o que poderia postergar a 
confirmação da gestação. Para as 
mulheres com atraso menstrual maior 
que 16 semanas ou que já saibam estar 
grávidas, o teste laboratorial é 
dispensável. A consulta deve ser 
realizada imediatamente para não se 
perder a oportunidade da captação 
precoce. 

27568 2526 
JEANE CAROLINE MIRANDO 
DO ESPIRITO SANTO BACA IMPROCEDENTE 

Manifestação não se refere a questão 
39. 

27569 2526 
JEANE CAROLINE MIRANDO 
DO ESPIRITO SANTO BACA INDEFERIDO 

Os aspectos históricos encontram 
especificados no edital, a vírgula indica 
mudança de ideia, ou seja, a referida 
questão encontra-se dentro das regras 
editalícias. 

27837 2596 JEFFERSON PEREIRA OLIVEIRA INDEFERIDO 

Indeferido, o paradoxo é uma figura de 
pensamento que contraria a lógica, 
usando de ideias que têm sentidos 
opostos, não apenas termos ( como na 
antítese). 

27839 2596 JEFFERSON PEREIRA OLIVEIRA INDEFERIDO 

Indeferido. Conotação &ndash; é o uso 
da palavra em seu sentido figurado. 
Neste caso fica evidente mais de uma 
interpretação ou um novo sentido dado 
a determinada palavra. O emprego de 
tais palavras é bem comum na 
linguagem coloquial e literária. 
 
No sentido conotativo as palavras 
ganham significados afetivos, subjetivos 
que mais sugerem do que informam. 
 
Exemplos: 
 
Ricardo é um gato. 
 
Maria fala pelos cotovelos. 
 



 

 

https://patriciadanielle.wordpress.com/
2014/10/08/denotacao-e-conotacao/ 

27845 2596 JEFFERSON PEREIRA OLIVEIRA 
GABARITO 
ALTERADO 

E-S-T-A-N-T-E 
 
7 letras 
 
2 letras E 
 
2 letras T 
 
Número de anagramas diferentes = 
7*6*5*4*3*2! / 2! 2!= 1260 
 
Alternativa correta: B 

27853 2596 JEFFERSON PEREIRA OLIVEIRA INDEFERIDO 

Indeferido, a questão está bem clara e 
de fácil entendimento, quando pede 
para assinalar a questão incorreta. 
Somente a palavra previlégio está 
incorreta. 

27913 16 JÉSSICA FALCONI GARCIA INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27928 16 JÉSSICA FALCONI GARCIA DEFERIDO - 

27642 2450 JUCIEL SANDRO DE BARROS INDEFERIDO 

Indeferido, pois não se pode haver 
modificação do poema. Alguns links para 
consulta. 
 
https://www.cultcarioca.com.br/2013/0
5/fernando-pessoa-alberto-caeiro-
quando.html 
 
https://www.pensador.com/frase/MjU5
NjYzNw/ 

27649 2450 JUCIEL SANDRO DE BARROS IMPROCEDENTE 

16.3. O pedido de recurso, deverá ser 
encaminhado via internet, junto ao 
endereço eletrônico 
www.metodoesolucoes.com.br, campo 
específico RECURSO, em login do 



 

 

candidato, com as seguintes 
especificações: 16.3.1. A questão 
controversa de objeto, de forma 
individualizada; 16.3.2. A 
fundamentação e embasamento, com as 
devidas razões do recurso. 16.3.3. 
Quanto aos recursos contra questões da 
prova e gabarito preliminar, deverá ser 
elaborado um recurso para cada 
questão, sob pena de sua 
desconsideração e os mesmos deverão 
conter indicação do número da questão, 
da prova e anexar cópia da bibliografia 
mencionada também sob pena de sua 
desconsideração. 16.3.4. Não serão 
aceitos recursos encaminhados via 
postal, via fax e/ou por e-mail, devendo 
ser digitado e estar embasado em 
argumentação lógica e consistente. Em 
caso de contestação de questões da 
prova, o candidato deverá se pautar em 
literatura conceituada e argumentação 
plausível. 16.3.5. Recursos não 
fundamentados ou interpostos fora do 
prazo serão indeferidos sem julgamento 
do mérito. A banca examinadora 
constitui última instância na esfera 
administrativa para análise dos recursos, 
não cabendo recurso a outra autoridade 
nem recurso adicional pelo mesmo 
motivo. 

27946 2450 JUCIEL SANDRO DE BARROS INDEFERIDO 

Divulgação não é um termo aceito nas 
normas do Direito Administrativo, e não 
é considerado princípio orçamentário. 

27882 154 
KARINA CÁRMEN FIGUEROA 
LANDIM INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27885 154 
KARINA CÁRMEN FIGUEROA 
LANDIM INDEFERIDO 

Indeferido, pois não se pode haver 
modificação do poema. Alguns links para 
consulta. 
 
https://www.cultcarioca.com.br/2013/0
5/fernando-pessoa-alberto-caeiro-



 

 

quando.html 
 
https://www.pensador.com/frase/MjU5
NjYzNw/ 

27447 2719 KARLA CAMILA DE CAMPOS INDEFERIDO 

Prezado candidato, conforme gabarito 
preliminar, a resposta indicada da 
questão  é a D, assim sendo, não há o 
que alterar, sendo a resposta indicada 
pela banca, bem como pelo gabarito 
preliminar disponível ao candidado, não 
havendo a indicação conforme seus 
argumentos apresentados. 

27533 2516 
KELLI CRISTINA PEREIRA REIS 
DOS SANTOS INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27748 2648 
LAURA DA SILVA SANTANA 
GUILHERME INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27749 2648 
LAURA DA SILVA SANTANA 
GUILHERME DEFERIDO - 

27709 2231 
LUCAS GABRIEL ASSUNÇÃO 
SANTOS INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27712 2231 
LUCAS GABRIEL ASSUNÇÃO 
SANTOS 

GABARITO 
ALTERADO 

De acordo com Malamed (2013 p.53), 
Curta Duração (Anestesia Pulpar de 
Aproximadamente 30 Minutos) 
Mepivacaína a 3% e Prilocaína a 4% (por 
infiltração); 
 
Deve-se promover a troca do gabarito 
para B. 



 

 

28053 2231 
LUCAS GABRIEL ASSUNÇÃO 
SANTOS INDEFERIDO 

Sintomas de neuralgia do trigêmeo 
 
A dor resultante de neuralgia do 
trigêmeo pode aparecer 
espontaneamente, mas, muitas vezes, é 
desencadeada quando se toca num 
ponto específico (denominado ponto-
gatilho) da face, dos lábios ou da língua 
ou por atividades como escovar os 
dentes ou mastigar. Podem ser sentidos, 
em qualquer zona da região inferior da 
face, ataques repetidos de dor intensa, 
como se fossem relâmpagos; a dor, em 
geral, incide na zona da bochecha, junto 
do nariz, ou no queixo. 
 
É habitual apenas um lado da face ser 
afetado. A dor é sentida, apenas, 
durante alguns segundos, podendo 
durar, por vezes, até 2 minutos. Quando 
se repete até 100 vezes por dia, chega a 
ser incapacitante. Como a dor é intensa, 
as pessoas tendem a se retrair e, por 
isso, o problema é designado como um 
tique. Normalmente, desaparece 
espontaneamente, mas é frequente que 
as crises se repitam após um longo 
período sem dor. 

27444 2454 
LUCAS GUILHERME DELUQUI 
DE OLIVEIRA IMPROCEDENTE 

O presente recurso interposto pelo (a) 
candidato (a) não atendem as regras 
contidas no edital: 
 
16.3. O pedido de recurso, deverá ser 
encaminhado via internet, junto ao 
endereço eletrônico 
www.metodoesolucoes.com.br, campo 
específico RECURSO, em login do 
candidato, com as seguintes 
especificações: 16.3.1. A questão 
controversa de objeto, de forma 
individualizada; 16.3.2. A 
fundamentação e embasamento, com as 
devidas razões do recurso. 16.3.3. 
Quanto aos recursos contra questões da 
prova e gabarito preliminar, deverá ser 
elaborado um recurso para cada 
questão, sob pena de sua 
desconsideração e os mesmos deverão 



 

 

conter indicação do número da questão, 
da prova e anexar cópia da bibliografia 
mencionada também sob pena de sua 
desconsideração. 16.3.4. Não serão 
aceitos recursos encaminhados via 
postal, via fax e/ou por e-mail, devendo 
ser digitado e estar embasado em 
argumentação lógica e consistente. Em 
caso de contestação de questões da 
prova, o candidato deverá se pautar em 
literatura conceituada e argumentação 
plausível. 16.3.5. Recursos não 
fundamentados ou interpostos fora do 
prazo serão indeferidos sem julgamento 
do mérito. A banca examinadora 
constitui última instância na esfera 
administrativa para análise dos recursos, 
não cabendo recurso a outra autoridade 
nem recurso adicional pelo mesmo 
motivo. 

27629 2454 
LUCAS GUILHERME DELUQUI 
DE OLIVEIRA INDEFERIDO 

Questão elaborada de forma clara e 
objetiva, exigindo conhecimento do 
candidato.  

27697 2454 
LUCAS GUILHERME DELUQUI 
DE OLIVEIRA INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

28026 2454 
LUCAS GUILHERME DELUQUI 
DE OLIVEIRA INDEFERIDO 

O texto apresentadado na questão 01 é 
argumentação. A Argumentação é um 
recurso retórico da linguagem utilizado 
na produção de textos argumentativos, o 
qual apresenta um conjunto de 
proposições, promovendo assim o 
diálogo e reflexões críticas. 

27458 975 
LUCIENE DA SILVA RIBEIRO E 
SILVA INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  



 

 

27755 975 
LUCIENE DA SILVA RIBEIRO E 
SILVA INDEFERIDO 

O texto apresentadado na questão 01 é 
argumentação. A Argumentação é um 
recurso retórico da linguagem utilizado 
na produção de textos argumentativos, o 
qual apresenta um conjunto de 
proposições, promovendo assim o 
diálogo e reflexões críticas. 

27646 1310 
LUZINETE APARECIDA 
BATISTA INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27459 1414 MARCELO DANIEL DA SILVA INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27759 1414 MARCELO DANIEL DA SILVA INDEFERIDO 

O texto apresentadado na questão 01 é 
argumentação. A Argumentação é um 
recurso retórico da linguagem utilizado 
na produção de textos argumentativos, o 
qual apresenta um conjunto de 
proposições, promovendo assim o 
diálogo e reflexões críticas. 

27769 1414 MARCELO DANIEL DA SILVA INDEFERIDO 
Não ter colocado o paragarafo na integra 
não a torna incorreta. 

27962 3317 
MARCIA APARECIDA LEAL DE 
MORAES 

QUESTÃO 
ANULADA - 

27515 1857 MARCIA BATISTA SALES IMPROCEDENTE 
Manifestação não atende as normas 
editalíssimas- Sem fundamentação.  

27854 2544 
MARIA SIDIANE LUZ 
SPOLADOR IMPROCEDENTE 

Manifestação não atende as normas 
editalíssimas- Não se refere a questão do 
enunciado. 

27855 2544 
MARIA SIDIANE LUZ 
SPOLADOR INDEFERIDO 

De acordo com  o RCNEI volume I, deve 
ocorrer desde o início, desde o primeiro 
contato e sempre de forma planejada, 
para que a criança e a familia sintam 
confiança.  

27856 2544 
MARIA SIDIANE LUZ 
SPOLADOR INDEFERIDO 

Questão elaborada de acordo com 
conteúdo programatico prevsito em 
edital.  



 

 

27588 3244 
MARILENA DAS GRAÇAS 
LOZANO INDEFERIDO 

Indeferido, pois a questão está se 
referindo a interpretação de texto (mais 
especificamente que descreve a questão 
sobre o soneto). e não no conteúdo 
citado pelo(a) candidato(a) que faz 
referência sobre tipos de textos. 

27590 3244 
MARILENA DAS GRAÇAS 
LOZANO INDEFERIDO 

Indeferido, o verbete de dicionário tem 
como uma das finalidades de apresentar 
o significado de uma palavra. 

27591 3244 
MARILENA DAS GRAÇAS 
LOZANO INDEFERIDO 

Paralelogramo &rarr; possui 04 lados, 
sendo os lados opostos iguais entre si. 
 
Perímetro = soma dos lados: 
 
P = LADO 1 * 2 + LADO 2 * 2 
 
22,40 = LADO 1 * 2 + 7*2 
 
22,40 = LADO 1 * 2 + 14 
 
22,40 - 14 = LADO 1 * 2 
 
8,40 = 2*LADO1 
 
LADO 1 = 8,4/2 
 
LADO 1 = 4,20 
 
ÁREA = LADO * LADO = 4,2*7 = 29,40 m² 

27650 1270 MARILUCE DA SILVA BILCK INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27732 2353 MARLENE NEY INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27733 2353 MARLENE NEY DEFERIDO - 



 

 

27734 2353 MARLENE NEY INDEFERIDO 

Questão elaborada de forma clara e 
objetiva, exigindo do candidato 
conhecimento sobre o tema abordado.  

28032 2353 MARLENE NEY INDEFERIDO 

O texto apresentadado na questão 01 é 
argumentação. A Argumentação é um 
recurso retórico da linguagem utilizado 
na produção de textos argumentativos, o 
qual apresenta um conjunto de 
proposições, promovendo assim o 
diálogo e reflexões críticas. 

27929 1494 MATEUS OLIVEIRA  PACIFICO INDEFERIDO 

O salmão não sabe voar. 
 
Proposições: 
 
Somente os peixes sabem voar. 
 
O salmão é um réptil. 
 
Logo, se somente os peixes sabem voar e 
o salmão é um réptil, então o salmão 
não sabe voar. 
 
Questão de Matemática e lógica 

27932 1494 MATEUS OLIVEIRA  PACIFICO IMPROCEDENTE 
O candidato não apresenta fundamentos 
para anulação da questão. 

27935 1494 MATEUS OLIVEIRA  PACIFICO INDEFERIDO 

Trata-se de texto de lei e explicativo. 
 
Art. 14. A concessão ou ampliação de 
incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de 
receita deverá estar acompanhada de 
estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva 
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias e a pelo menos uma das 
seguintes condições:              I - 
demonstração pelo proponente de que a 
renúncia foi considerada na estimativa 
de receita da lei orçamentária, na forma 
do art. 12, e de que não afetará as metas 
de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes 
orçamentárias; 
 
II - estar acompanhada de medidas de 
compensação, no período mencionado 
no caput, por meio do aumento de 
receita, proveniente da elevação de 



 

 

alíquotas, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação de tributo ou 
contribuição. 
 
§ 1o A renúncia compreende anistia, 
remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter não 
geral, alteração de alíquota ou 
modificação de base de cálculo que 
implique redução discriminada de 
tributos ou contribuições, e outros 
benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. 
 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/lei
s/lcp/lcp101.htm 

27691 3072 
MATHEUS DA SILVA 
ANDRADE INDEFERIDO 

Trata-se de texto de lei e explicativo. 
 
Art. 14. A concessão ou ampliação de 
incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de 
receita deverá estar acompanhada de 
estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva 
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias e a pelo menos uma das 
seguintes condições:              I - 
demonstração pelo proponente de que a 
renúncia foi considerada na estimativa 
de receita da lei orçamentária, na forma 
do art. 12, e de que não afetará as metas 
de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes 
orçamentárias; 
 
II - estar acompanhada de medidas de 
compensação, no período mencionado 
no caput, por meio do aumento de 
receita, proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação de tributo ou 
contribuição. 
 
§ 1o A renúncia compreende anistia, 
remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter não 
geral, alteração de alíquota ou 
modificação de base de cálculo que 



 

 

implique redução discriminada de 
tributos ou contribuições, e outros 
benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. 
 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/lei
s/lcp/lcp101.htm 

27692 3072 
MATHEUS DA SILVA 
ANDRADE INDEFERIDO 

Trata-se de texto de lei e explicativo. 
 
Art. 14. A concessão ou ampliação de 
incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de 
receita deverá estar acompanhada de 
estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva 
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias e a pelo menos uma das 
seguintes condições:              I - 
demonstração pelo proponente de que a 
renúncia foi considerada na estimativa 
de receita da lei orçamentária, na forma 
do art. 12, e de que não afetará as metas 
de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes 
orçamentárias; 
 
II - estar acompanhada de medidas de 
compensação, no período mencionado 
no caput, por meio do aumento de 
receita, proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação de tributo ou 
contribuição. 
 
§ 1o A renúncia compreende anistia, 
remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter não 
geral, alteração de alíquota ou 
modificação de base de cálculo que 
implique redução discriminada de 
tributos ou contribuições, e outros 
benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. 
 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/lei
s/lcp/lcp101.htm 



 

 

27696 3072 
MATHEUS DA SILVA 
ANDRADE IMPROCEDENTE 

O princípio da publicidade e 
transparência não é citado entre as 
alternativas. 

27895 2954 
NELCI BLASANUFO DE SOUZA 
CRUZ INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27717 148 
PABLO DIEGO FERRAS 
MONTEIRO INDEFERIDO 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?scri
pt=sci_arttext&pid=S1516-
08582011000200012#:~:text=A%20atua
%C3%A7%C3%A3o%20do%20psic%C3%B
3logo%20da,acad%C3%AAmicos%20de%
20faculdades%20e%20universidades. 

27844 64 
PAULO HENRIQUE PIVOTTI 
JUNQUEIRA 

QUESTÃO 
ANULADA - 

27485 249 PEDRO J. REIS INDEFERIDO 

Indeferido, pois a alternativa correta 
continua sendo a letra D, o próprio 
recurso apresentado nos dá como 
resposta que a palavra sósia (pode ser 
masculino ou feminino), o que não deixa 
de ser incorreta no gênero masculino, 
em sequência as demais palavras 
também continuam com o gênero 
corretamente. Segue o link que 
comprova que é um nome masculino. 
http://www.portaldalinguaportuguesa.o
rg/advanced.php?action=lemma&lemma
=97 

27493 249 PEDRO J. REIS INDEFERIDO 

(7x-4)*(x/8)/2 = 5x 
 
((7x² &ndash; 4x)/8)/2= 5x 
 
(7x² &ndash; 4x)/16= 5x 
 
7x² &ndash; 4x = 5*16x 
 
7x &ndash; 4 = 80 
 
7x = 80 + 4 
 
x = 84/7 
 
x =12 



 

 

27611 249 PEDRO J. REIS INDEFERIDO 

Indeferido. Conotação &ndash; é o uso 
da palavra em seu sentido figurado. 
Neste caso fica evidente mais de uma 
interpretação ou um novo sentido dado 
a determinada palavra. O emprego de 
tais palavras é bem comum na 
linguagem coloquial e literária. 
 
No sentido conotativo as palavras 
ganham significados afetivos, subjetivos 
que mais sugerem do que informam. 
 
Exemplos: 
 
Ricardo é um gato. 
 
Maria fala pelos cotovelos. 
 
https://patriciadanielle.wordpress.com/
2014/10/08/denotacao-e-conotacao/ 

27713 3382 
PETTER CHRYSTIAN DOS 
SANTOS CAVALCANTE INDEFERIDO 

Indeferido, pois a questão está se 
referindo a interpretação de texto (mais 
especificamente que descreve a questão 
sobre o soneto). e não no conteúdo 
citado pelo(a) candidato(a) que faz 
referência sobre tipos de textos. 

27714 3382 
PETTER CHRYSTIAN DOS 
SANTOS CAVALCANTE IMPROCEDENTE 

Manifestação não atende as normas 
editalíssimas- Sem fundamentação.  

27504 2654 POTYRA IRAÊ LOUREIRO INDEFERIDO 

O enunciado pede 'expressamente' o 
que foi previsto pelo § 4º do art. 60, da 
Constituição Federal, ou seja, a letra fria 
do dispositivo legal, nesse caso, apenas a 
alternativa 'B' está correta. 

27505 2654 POTYRA IRAÊ LOUREIRO INDEFERIDO 

A EC n. 45/2004 (Reforma do Judiciário) 
conferiu nova disciplina à matéria e 
ou&#8208;torgou a todos os legitimados 
para a ADI a legitimidade para a 
propositura da ADC. Assim a doutrina faz 
um diferenciação entre legitimados 
especiais e legitimados universais, de 
modo que apenas a alternativa 'd', já que 
o CFOAB é um legitimado universal. 

27506 2654 POTYRA IRAÊ LOUREIRO INDEFERIDO 

Segundo Pessoa, os Tribunais de Contas 
são considerados órgãos da estrutura do 
Poder Legislativo, que os auxilia 
praticando atos com a natureza de 
controle. (PESSOA, E. A. Direito 
Administrativo. 2 ed. Grupo GEN, 2022) 



 

 

27507 2654 POTYRA IRAÊ LOUREIRO 
GABARITO 
ALTERADO - 

27508 2654 POTYRA IRAÊ LOUREIRO 
QUESTÃO 
ANULADA - 

27483 1227 
PRISCILA DE FREITAS 
ALMEIDA INDEFERIDO 

Indeferido. De fato a afirmativa III é 
incorreta. A resposta do gabarito é A, 
sem necessidades de alteração. 
 
  

27501 1227 
PRISCILA DE FREITAS 
ALMEIDA INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27509 1227 
PRISCILA DE FREITAS 
ALMEIDA IMPROCEDENTE 

O presente recurso interposto pelo (a) 
candidato (a) não atendem as regras 
contidas no edital: 
 
16.3. O pedido de recurso, deverá ser 
encaminhado via internet, junto ao 
endereço eletrônico 
www.metodoesolucoes.com.br, campo 
específico RECURSO, em login do 
candidato, com as seguintes 
especificações: 16.3.1. A questão 
controversa de objeto, de forma 
individualizada; 16.3.2. A 
fundamentação e embasamento, com as 
devidas razões do recurso. 16.3.3. 
Quanto aos recursos contra questões da 
prova e gabarito preliminar, deverá ser 
elaborado um recurso para cada 
questão, sob pena de sua 
desconsideração e os mesmos deverão 
conter indicação do número da questão, 
da prova e anexar cópia da bibliografia 
mencionada também sob pena de sua 
desconsideração. 16.3.4. Não serão 
aceitos recursos encaminhados via 
postal, via fax e/ou por e-mail, devendo 
ser digitado e estar embasado em 
argumentação lógica e consistente. Em 
caso de contestação de questões da 
prova, o candidato deverá se pautar em 
literatura conceituada e argumentação 



 

 

plausível. 16.3.5. Recursos não 
fundamentados ou interpostos fora do 
prazo serão indeferidos sem julgamento 
do mérito. A banca examinadora 
constitui última instância na esfera 
administrativa para análise dos recursos, 
não cabendo recurso a outra autoridade 
nem recurso adicional pelo mesmo 
motivo. 

27638 71 QUESIA MEIRA DA COSTA INDEFERIDO 

Questão elaborada de forma clara e 
objetiva, exigindo do candidato 
conhecimento sobre o tema abordado.  

27640 71 QUESIA MEIRA DA COSTA IMPROCEDENTE 

Manifestação não atende as normas 
editalíssimas-Sem fundamentação. 
Anexar print de pesquisa de internet não 
tem validade.  

27750 71 QUESIA MEIRA DA COSTA INDEFERIDO 

O texto apresentadado na questão 01 é 
argumentação. A Argumentação é um 
recurso retórico da linguagem utilizado 
na produção de textos argumentativos, o 
qual apresenta um conjunto de 
proposições, promovendo assim o 
diálogo e reflexões críticas. 

27577 261 REGIVAINE DOS SANTOS REIS INDEFERIDO 

A Constituição Federal discorre sobre X - 
concessão de asilo político. (resposta D) 
e não auxílio. 

27578 261 REGIVAINE DOS SANTOS REIS 
QUESTÃO 
ANULADA 

 Art. 4º Os Ministros do Tribunal de 
Contas serão nomeados pelo Presidente 
da República, depois de aprovada a 
escolha pelo Senado Federal, dentre 
brasileiros natos, de reputação ilibada e 
de comprovado saber, especialmente 
para o desempenho do cargo 
(Constituição, artigo 76, § 1º e artigo 63, 
n.º 1). 
 
Não tendo resposta correta, deve-se 
anular a questão. 



 

 

27579 261 REGIVAINE DOS SANTOS REIS INDEFERIDO 

A Classificação do Ato Administrativo: 
 
Quanto ao seu regramento: Atos 
vinculados e Atos discricionários 
 
Atos vinculados: De acordo com a lei. A 
lei determina o momento e as condições 
 
Atos discricionários: O agente público 
pode escolher quando e modo de 
executar. Seu conteúdo e quem será o 
destinatário. 
 
Quanto ao destinatário: atos individuais 
e atos gerais 
 
Atos individuais: dirigido para 
determinada pessoa. Por ser subjetivo 
pode haver contestação. 
 
Atos gerais: Dirigido à coletividade. 
Atinge várias pessoas com a mesma 
situação jurídica. Por ser coletiva não 
pode ter contestação individual. 
 
Quanto ao seu alcance: Atos internos e 
atos externos 
 
Atos internos: Praticados dentro da 
administração, atingindo seus órgãos e 
agentes. 
 
Atos externos: Praticados fora da 
administração, atingindo os contratados 
e administrados. 
 
Quanto ao objeto: Atos de império, atos 
de gestão e atos de expedientes. 
 
Atos de império: Praticado pelos agentes 
públicos e obriga seus administrados a 
obedecer. Praticado com supremacia do 
interesse público ao particular. 
 
https://materiasparaconcursos.com.br/2
019/05/21/ato-administrativo-conceito-
requisitos-atributos-classificacao-e-
especies-invalidacao-anulacao-e-
revogacao/ 



 

 

 
  

27784 1697 
RICARDO AMBRÓSIO CURVO 
FILHO INDEFERIDO 

O enunciado pede 'expressamente' o 
que foi previsto pelo § 4º do art. 60, da 
Constituição Federal, ou seja, a letra fria 
do dispositivo legal, nesse caso, apenas a 
alternativa 'B' está correta. 

27793 1697 
RICARDO AMBRÓSIO CURVO 
FILHO 

QUESTÃO 
ANULADA - 

27687 2339 
RODRIGO FERNANDES 
FERREIRA BRITO INDEFERIDO 

Questão elaborada de acordo com 
contepudo progrmático previsto em 
edital. 

27689 2339 
RODRIGO FERNANDES 
FERREIRA BRITO INDEFERIDO 

Gabarito mantido 
 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?scri
pt=sci_arttext&pid=S2177-
35482016000200010 

27693 2339 
RODRIGO FERNANDES 
FERREIRA BRITO INDEFERIDO 

Gabarito mantido 
 
http://www.uel.br/eventos/semanaeduc
acao/pages/arquivos/ANAIS/ARTIGO/SA
BERES%20E%20PRATICAS/PENSAMENTO
%20E%20LINGUAGEM%20FUNCOES%20
PSIQUICAS%20ESSENCIAIS%20NO%20DE
SENVOLVIMENTO%20DA%20CRIANCA%2
0PEQUENA.pdf 

27847 2339 
RODRIGO FERNANDES 
FERREIRA BRITO INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  



 

 

27866 2576 
ROGÉRIO SPOLADOR DE 
SOUZA DEFERIDO - 

27535 1069 ROSIANE PEREIRA VISCOVINI INDEFERIDO 

Probabilidade de dar 1 vez o número 5 = 
1/6 
 
Probabilidade de dar 2 vezes o número 5 
= 1/6*1/6 = 1/36 = 2,78% 

27538 1069 ROSIANE PEREIRA VISCOVINI INDEFERIDO 

Indeferido, pois a alternativa correta 
continua sendo a letra D, o próprio 
recurso apresentado nos dá como 
resposta que a palavra sósia (pode ser 
masculino ou feminino), o que não deixa 
de ser incorreta no gênero masculino, 
em sequência as demais palavras 
também continuam com o gênero 
corretamente. Segue o link que 
comprova que é um nome masculino. 
http://www.portaldalinguaportuguesa.o
rg/advanced.php?action=lemma&lemma
=97 

27553 1341 SCHEILA DOS SANTOS DEFERIDO - 

27780 1341 SCHEILA DOS SANTOS INDEFERIDO 

A Constituição Federal discorre sobre X - 
concessão de asilo político. (resposta D) 
e não auxílio. 

27783 1341 SCHEILA DOS SANTOS INDEFERIDO 

A Constituição Federal discorre sobre X - 
concessão de asilo político. (resposta D) 
e não auxílio. 

27785 1341 SCHEILA DOS SANTOS INDEFERIDO 

A Constituição Federal discorre sobre X - 
concessão de asilo político. (resposta D) 
e não auxílio. 

27916 1341 SCHEILA DOS SANTOS INDEFERIDO 

Diferentemente dos contratos 
administrativos, os atos administrativos 
são unilaterais e dependem apenas da 
vontade da administração pública ou dos 
particulares que estejam exercendo 
prerrogativas públicas. Além disso, eles 
têm o condão de gerar efeitos jurídicos, 
independentemente de qualquer 
interpelação. 
 
https://www.estrategiaconcursos.com.b
r/blog/resumo-de-atos-
administrativos/#:~:text=Diferentement
e%20dos%20contratos%20administrativ
os%2C%20os,jur%C3%ADdicos%2C%20in
dependentemente%20de%20qualquer%
20interpela%C3%A7%C3%A3o. 
 
  



 

 

27488 40 TAYNARA GUIDINI DOS REIS INDEFERIDO 

Indeferido, pois a alternativa correta 
continua sendo a letra D, o próprio 
recurso apresentado nos dá como 
resposta que a palavra sósia (pode ser 
masculino ou feminino), o que não deixa 
de ser incorreta no gênero masculino, 
em sequência as demais palavras 
também continuam com o gênero 
corretamente. Segue o link que 
comprova que é um nome masculino. 
http://www.portaldalinguaportuguesa.o
rg/advanced.php?action=lemma&lemma
=97 

27511 40 TAYNARA GUIDINI DOS REIS INDEFERIDO 

Indeferido. Conotação &ndash; é o uso 
da palavra em seu sentido figurado. 
Neste caso fica evidente mais de uma 
interpretação ou um novo sentido dado 
a determinada palavra. O emprego de 
tais palavras é bem comum na 
linguagem coloquial e literária. 
 
No sentido conotativo as palavras 
ganham significados afetivos, subjetivos 
que mais sugerem do que informam. 
 
Exemplos: 
 
Ricardo é um gato. 
 
Maria fala pelos cotovelos. 
 
https://patriciadanielle.wordpress.com/
2014/10/08/denotacao-e-conotacao/ 

27514 40 TAYNARA GUIDINI DOS REIS INDEFERIDO 

(7x-4)*(x/8)/2 = 5x 
 
((7x² &ndash; 4x)/8)/2= 5x 
 
(7x² &ndash; 4x)/16= 5x 
 
7x² &ndash; 4x = 5*16x 
 
7x &ndash; 4 = 80 
 
7x = 80 + 4 
 
x = 84/7 
 
x =12 



 

 

27543 113 
THAMIRES APARECIDA 
PEREIRA TORRES INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27666 113 
THAMIRES APARECIDA 
PEREIRA TORRES INDEFERIDO 

Não ter colocado o paragarafo na integra 
não a torna incorreta.  

27700 533 
THIAGO BORGES MESQUITA 
DE LIMA IMPROCEDENTE 

A questão de número 14 sequer fala 
sobre preposto.  
 
Impossível a análise do Recurso, por 
faltar o mínimo de coerência entre o que 
se pede e a questão que se alega erro.  

27858 2658 TÚLIO AGUIAR TABOSA INDEFERIDO 

O poder constituinte decorrente é 
responsável por criar as constituições 
estaduais, sendo que o poder 
constituinte de reforma o responsável 
por modificar a constituição. 

27859 2658 TÚLIO AGUIAR TABOSA INDEFERIDO 

O enunciado pede 'expressamente' o 
que foi previsto pelo § 4º do art. 60, da 
Constituição Federal, ou seja, a letra fria 
do dispositivo legal, nesse caso, apenas a 
alternativa 'B' está correta. 

27860 2658 TÚLIO AGUIAR TABOSA IMPROCEDENTE - 

27861 2658 TÚLIO AGUIAR TABOSA INDEFERIDO 

A EC n. 45/2004 (Reforma do Judiciário) 
conferiu nova disciplina à matéria e 
ou&#8208;torgou a todos os legitimados 
para a ADI a legitimidade para a 
propositura da ADC. Assim a doutrina faz 
um diferenciação entre legitimados 
especiais e legitimados universais, de 
modo que apenas a alternativa 'd', já que 
o CFOAB é um legitimado universal. 

27862 2658 TÚLIO AGUIAR TABOSA INDEFERIDO 

Segundo Pessoa, os Tribunais de Contas 
são considerados órgãos da estrutura do 
Poder Legislativo, que os auxilia 
praticando atos com a natureza de 
controle. (PESSOA, E. A. Direito 
Administrativo. 2 ed. Grupo GEN, 2022) 

27863 2658 TÚLIO AGUIAR TABOSA 
GABARITO 
ALTERADO - 

27864 2658 TÚLIO AGUIAR TABOSA 
QUESTÃO 
ANULADA - 

27710 2513 VALERIA DA SILVA FERREIRA INDEFERIDO 
O texto apresentadado na questão 01 é 
argumentação. A Argumentação é um 



 

 

recurso retórico da linguagem utilizado 
na produção de textos argumentativos, o 
qual apresenta um conjunto de 
proposições, promovendo assim o 
diálogo e reflexões críticas. 

27894 2513 VALERIA DA SILVA FERREIRA INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27841 1177 VANESSA DA ROCHA AVELINO INDEFERIDO 

Indeferido, o paradoxo é uma figura de 
pensamento que contraria a lógica, 
usando de ideias que têm sentidos 
opostos, não apenas termos ( como na 
antítese). 

27842 1177 VANESSA DA ROCHA AVELINO INDEFERIDO 

Indeferido. Conotação &ndash; é o uso 
da palavra em seu sentido figurado. 
Neste caso fica evidente mais de uma 
interpretação ou um novo sentido dado 
a determinada palavra. O emprego de 
tais palavras é bem comum na 
linguagem coloquial e literária. 
 
No sentido conotativo as palavras 
ganham significados afetivos, subjetivos 
que mais sugerem do que informam. 
 
Exemplos: 
 
Ricardo é um gato. 
 
Maria fala pelos cotovelos. 
 
https://patriciadanielle.wordpress.com/
2014/10/08/denotacao-e-conotacao/ 

27846 1177 VANESSA DA ROCHA AVELINO 
GABARITO 
ALTERADO 

E-S-T-A-N-T-E 
 
7 letras 
 
2 letras E 
 
2 letras T 
 
Número de anagramas diferentes = 
7*6*5*4*3*2! / 2! 2!= 1260 



 

 

 
Alternativa correta: B 

27852 1177 VANESSA DA ROCHA AVELINO INDEFERIDO 

Indeferido, a questão está bem clara e 
de fácil entendimento, quando pede 
para assinalar a questão incorreta. 
Somente a palavra previlégio está 
incorreta. 

27600 1550 
VANGERLINO SOARES DE 
QUEIROZ INDEFERIDO 

Indeferido, pois a questão está se 
referindo a interpretação de texto (mais 
especificamente que descreve a questão 
sobre o soneto). e não no conteúdo 
citado pelo(a) candidato(a) que faz 
referência sobre tipos de textos. 

27601 1550 
VANGERLINO SOARES DE 
QUEIROZ INDEFERIDO 

Indeferido, pois essa questão cabe no 
conteúdo de entendimento de textos. 

27602 1550 
VANGERLINO SOARES DE 
QUEIROZ INDEFERIDO 

Paralelogramo &rarr; possui 04 lados, 
sendo os lados opostos iguais entre si. 
 
Perímetro = soma dos lados: 
 
P = LADO 1 * 2 + LADO 2 * 2 
 
22,40 = LADO 1 * 2 + 7*2 
 
22,40 = LADO 1 * 2 + 14 
 
22,40 - 14 = LADO 1 * 2 
 
8,40 = 2*LADO1 
 
LADO 1 = 8,4/2 
 
LADO 1 = 4,20 
 
ÁREA = LADO * LADO = 4,2*7 = 29,40 m² 

27968 115 
VERONICA MALDONADO 
VIEIRA INDEFERIDO 

Gabarito mantido. 
 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?scri
pt=sci_arttext&pid=S1516-
08582011000200012#:~:text=A%20atua
%C3%A7%C3%A3o%20do%20psic%C3%B
3logo%20da,acad%C3%AAmicos%20de%
20faculdades%20e%20universidades. 



 

 

27457 770 VILMA GERONIMO DA SILVA INDEFERIDO 

Indeferido, pois há nessa alternativa 
uma concordância nominal, que ocorre 
quando há concordância em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural 
e singular) entre o substantivo e o 
adjetivo que o caracteriza a principal 
regra da concordância. 
 
  

27681 3039 
WILLIAN MARCOS PEREIRA 
CASTILHEIRO INDEFERIDO 

(7x-4)*(x/8)/2 = 5x 
 
((7x² &ndash; 4x)/8)/2= 5x 
 
(7x² &ndash; 4x)/16= 5x 
 
7x² &ndash; 4x = 5*16x 
 
7x &ndash; 4 = 80 
 
7x = 80 + 4 
 
x = 84/7 
 
x =12 

28037 3039 
WILLIAN MARCOS PEREIRA 
CASTILHEIRO INDEFERIDO 

Indeferido. As duas formas estão 
corretas. Durma e dorme são formas 
conjugadas do verbo dormir. Podem 
indicar diferentes tempos verbais. 
Portanto o enunciado da questão está 
bem clara quando pede para fazer a 
substitução e não a conjungação verbal 
de tempo ou modo. 

 

 

 

São José dos Quatro Marcos/MT, em 07 de dezembro de 2022. 
 

 

 

 

 
JAMIS SILVA BOLANDIN 
PREFEITO MUNICIPAL  

 




