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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS CONTRA OS GABARITOS PRELIMINARES - REPUBLICADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO, Estado da Paraíba, através da COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO e a
CONTEMAX CONSULTORIA, torna público os JULGAMENTOS DOS RECURSOS CONTRA OS GABARITOS PRELIMINARES, a saber:

Insc.

Cargo

Assunto

Resultado

49207

VIGIA

Impugnação
ao gabarito da
questão 24

INDEFERIDO

49158

VIGIA

Impugnação
ao gabarito da
questão 28

INDEFERIDO

49158

VIGIA e AUXILIAR
DE SERVIÇOS
GERAIS

Impugnação
ao gabarito da
questão 34

DEFERIDO
-

44560

VIGIA

Impugnação

INDEFERIDO

Fundamento da decisão
Não assiste razão ao candidato da anulação referente à questão 24.
Na questão supra no enunciado as afirmativas INCORRETAS foram II e III –
Permanecendo a Letra (B).
 A usina brasileira de Itaipu não pertence a Bacia Hidrográfica do São Francisco.
 O garimpo, a mineração e a poluição hídrica ameaçam a qualidade dos rios dessa
região.
Não assiste razão ao candidato da anulação referente à questão supra.
Permanecendo a letra (A).
O Regime militar foi o período da política brasileira em que militares conduziram o
país. Essa época ficou marcada na história do Brasil através da prática de vários atos
institucionais que colocavam em prática a censura, a perseguição política, a supressão
de direitos constitucionais, a falta total de democracia e a repressão àqueles que eram
contrários ao regime militar. A Ditadura militar no Brasil teve seu início com o golpe
militar de 31 de março de 1964, resultando no afastamento do Presidente da
República, João Goulart (conhecido popularmente como "Jango", 24° presidente do
país, de 1961 a 1964) e tomando o poder o Marechal Castelo Branco. Bibliografia:
REZENDE, Maria José de. A ditadura militar no Brasil: repressão e pretensão de
legitimidade: 1964-1984 Londrina: Eduel, 2013.
Assiste razão ao candidato da alteração referente à alternativa da questão supra.
Retificando para a letra (C).
O Governo Lula correspondeu ao período que se iniciou em 1º de janeiro de 2003,
quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência do Brasil, e encerrou-se no dia
1º de janeiro de 2011, quando a presidência foi transmitida para Dilma Rousseff.
Fonte: FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2013.
Não assiste razão ao candidato da anulação referente à questão supra, permanecendo
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ao gabarito da
questão 33

49172

Dentista - ESF

Impugnação
ao gab. da
questão 22

INDEFERIDO

49172

Dentista - ESF

Impugnação
ao gab. da
questão 29

DEFERIDO

43840

Agente
Administrativo

Impugnação
ao gabarito da
Questão 26

INDEFERIDO

49511

Orientador
Educacional e
Todos os cargos
de nível superior

Impugnação
ao gabarito da
Questão 20

DEFERIDO

43840

Agente
Administrativo

Impugnação
da Questão 17

INDEFERIDO

a letra (E).
O processo de impeachment afastou da Presidência da República Fernando Collor de
Mello. Na época foi aprovado pela Câmara Federal, por 441 votos a favor e 38 contra,
e estendeu-se por sete meses, no período de 1º de junho a 29 de dezembro de 1992.
Seu mandato teve curta duração: 2 anos e 7 meses.
Fonte: Disponível em: https://www2.camara.leg.br/camaranoticias.Acesso jul/19.
Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, de
anulação da questão mantendo a alternativa, conforme gabarito preliminar divulgado,
visto que o enunciado é claro quando pergunta “Como é realizado” e não “Qual o
agente de união indicado”.
Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, deferindo alteração de
alternativa E para a Alternativa B, retificando o gabarito preliminar divulgado, visto que
a glândula submandibular é a mais comumente acometida (83 a 94%), seguida pelas
glândulas parótida (4 a 10%), e sublingual (1 a 7%) e raramente atinge as glândulas
salivares menores.
Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o recurso improcedente, pois a questão elaborada relata sobre os elementos
do ato administrativo, quais sejam: Competência, Forma, Finalidade, Motivo e Objeto.
Dessa forma, não se deve confundir motivo com a motivação. O motivo é elemento
formativo dos atos administrativos, enquanto que a motivação é somente a exposição
dos motivos do ato, ou seja, a fundamentação do ato administrativo, estabelecendo a
correlação lógica entre a situação descrita em lei e os fatos efetivamente ocorridos,
conforme
disponível
em:
<https://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalTvJustica/portalTvJusticaNoticia/anexo/Ca
rlos_Barbosa_Atos_administrativos_Parte_1.pdf.>. PAULO, Vicente; Alexandrino,
Marcelo. Direito Administrativo Descomplicado. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
Método, 2017.
Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo procedente, retifica-se o gabarito, sendo possível contatar o “erro
material” na disposição do gabarito preliminar. Conforme disponível em:
<HTTP://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-10/agua-no-brasil-da-abundanciaescassez>.
Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo improcedente, tendo em vista que a questão refere-se ao índice de
desemprego no cenário brasileiro, segundo dados oficiais do IBGE. Na análise do
fundamento do recurso foi possível observar que o candidato utilizou de uma notícia
vinculada na internet com trimestre diverso do enunciado na questão. Ademais, indicou
como correta a alternativa (c), entretanto, verifica-se que a informação não encontra
amparo nos dados oficiais divulgados pelo IBGE, pois o desemprego do 1º trimestre de
2018 foi de 13,1%, portanto, superior à taxa de 12,7% do primeiro trimestre de 2019.
De acordo com o disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-
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noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24283-desemprego-sobe-para-12-7-com-134-milhoes-de-pessoas-em-busca-de-trabalho>.
Verificando a pertinência do recurso, numa análise mais cuidadosa o caso não
especifica termos utilizados da Teoria cognitiva – Comportamental, a exemplo de
pensamentos automáticos, bem como técnicas da TCC, a fim de verificar as crenças
centrais advindas das repetições. No entanto, o caso coloca: “O terapeuta verificou
que as obsessões vinham como ideias, imagens, pensamentos que invadem a
consciência de forma repetitiva, já o comportamento de verificação surge de forma
compulsiva como mecanismo para aliviar uma ansiedade, o que fornece um caráter
egodistônico a esses tipos de sintoma” Como pode perceber o termo egodistônico
remete as obsessões fruto de neuroses advindas do quadro típico de uma avaliação
psicanalítica. De fato corroboro que todas as abordagens estão aptas a atender a
paciente ou cliente, mas especificamente, aqui pretendeu verificar as habilidades
frente a interpretação do caso.
A alternativa remete as competências do psicólogo numa equipe multiprofissional.
Apenas uma não compete ao psicólogo. No final da questão ficou faltando à
terminologia EXCETO, pois uma não compete ao mesmo.

47454

Psicólogo

Impugnação
ao gabarito da
questão 27

INDEFERIDO

A

47454

Psicólogo

Impugnação
ao gabarito da
questão 29

DEFERIDO

49517

Agente
Administrativo &
todos os cargos
de nível médio

Impugnação
ao gabarito da
questão 02

DEFERIDO

RECURSO DEFERIDO COM CORREÇÃO DE GABARITO: O recurso atende ao
candidato, pois de acordo com (AUTOR ou SOCIEDADE ou MINISTÉRIO), segue a
justificativa, deve-se considerar a alterativa (C) e não (B) como correta, promovendo a
alteração
do
gabarito.
fonte ao final. Justificativa, “Calar a história da Inquisição, como ainda querem alguns,
em nada ajuda a história das instituições e países. Ao contrário, isto pode ser ainda um
resquício inquisitorial. E no caso brasileiro essa reavaliação é inestimável, porque
SOMOS uma cultura que finge viver fora da história.” Com o uso do verbo SER no
presente, MOSTRA-NOS QUE A RELAÇÃO É PASSADO E PRESENTE.

C

49517

Agente
Administrativo &
todos os cargos
de nível médio

Impugnação
ao gabarito da
questão 03

DEFERIDO

B

49373

Agente
Administrativo &
todos os cargos
de nível médio

Impugnação
ao gabarito da
questão 04

INDEFERIDO

RECURSO DEFERIDO COM CORREÇÃO DE GABARITO: O recurso atende ao
candidato. Deve-se considerar a alterativa (B) e não (D) como correta, promovendo a
alteração do gabarito. Justificativa, quanto à proposição do enunciado da questão, que
diz ser de acordo com o texto, há a necessidade de se repensar a libertação dos
escravos tanto quanto a Proclamação da República, como se fez em relação à
Inquisição.
RECURSO INDEFERIDO: O recurso não atende ao candidato, pois de acordo com
(AUTOR ou SOCIEDADE ou MINISTÉRIO). De outro modo COM CORREÇÃO DE
GABARITO. Justificativa: Antítese – é a valorização expressiva de uma ideia pela
aproximação de palavras ou expressões que apresentam sentidos contrários: “Era o
porvir – em frente do passado / A liberdade – em frente à escravidão” (Castro Alves);
“Buscas a terra, eu os céus” (Olavo Bilac); “Sorrir em meio dos pesares e chorar em
meio das alegrias” (Manuel Bandeira); “Até mesmo o pensamento da morte ainda é
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43482

Agente
Administrativo &
todos os cargos
de nível médio

Impugnação
ao gabarito da
questão 05

DEFERIDO

49028

Agente Combate
as Endemias &
todos os cargos
de nível médio
Agente
Administrativo &
todos os cargos
de nível médio

Impugnação
ao gabarito da
questão 08

DEFERIDO

Impugnação
ao gabarito da
questão 09

DEFERIDO

49517

Agente
Administrativo &
todos os cargos
de nível médio

Impugnação
ao gabarito da
questão 11

DEFERIDO

49517

Agente
Administrativo &
todos os cargos
de nível médio

Impugnação
ao gabarito da
questão 12

DEFERIDO

43840

vida”; “Temo que qualquer longo tempo curto seja”.
Paradoxo – consiste na reunião de ideias contraditórias num só pensamento: “Amor é
fogo que arde sem se ver / É dor que desatina sem doer” (Camões); “É uma catedral
horrível / Feita de pedras bonitas” (Mário de Andrade); “Nada! Esta só palavra em si
resume tudo” (Aluísio de Azevedo); “Oh! Mundo encantador, tu és medonho!”
(Fagundes
Varela);
http://g1.globo.com/educacao/blog/dicas-deportugues/autor/sergio-nogueira/49.html.
RECURSO DEFERIDO COM CORREÇÃO DE GABARITO: O recurso atende ao
candidato, pois de acordo com (AUTOR ou SOCIEDADE ou MINISTÉRIO), segue a
justificativa, deve-se considerar a alterativa (E) e não (C) como correta, promovendo a
alteração do gabarito.
A) história: paroxítona terminada em ditongo, estimável: paroxítona terminada em L,
propósito: toda palavra proparoxítona é acentuada. (B) ruído :acentua-se o “i”, quando
representa a segunda vogal tônica de um hiato, desde que não forme sílaba com
R,L,M,N,Z ou não estejam seguidos de NH, angústias: paroxítona terminada em
ditongo, silêncio: paroxítona terminada em ditongo (C) Sibéria: paroxítona terminada
em ditongo, república: toda palavra proparoxítona é acentuada, próximo: toda palavra
proparoxítona é acentuada, (D) inestimável : paroxítona terminada em L, consciência :
paroxítona terminada em ditongo, história: paroxítona terminada em ditongo , (E)
ânsia, tênue e independência são paroxítonas terminadas em ditongo. Moderna
Gramática Portuguesa – Evanildo Bechara – Editora Lucerna
RECURSO DEFERIDO COM CORREÇÃO DE GABARITO: O recurso atende ao
candidato. Deve-se considerar a alterativa (E) e não (C) como correta, promovendo a
alteração do gabarito. O verbo OBEDECER é transitivo indireto, exigindo, porém, um
complemento preposicionado. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa.
RECURSO DEFERIDO COM CORREÇÃO DE GABARITO: O recurso atende ao
candidato, segue a justificativa, deve-se considerar a alterativa (B) e não (D) como
correta, promovendo a alteração do gabarito. Representa uma figura de linguagem
capaz de atribuir a seres irracionais ou a objetos inanimados, ações, qualidades e
sentimentos que são próprios dos seres humanos. “...cultura que FINGE VIVER...”
RECURSO DEFERIDO COM CORREÇÃO DE GABARITO: O recurso atende ao
candidato. Deve-se considerar a alterativa (C) e não (E) como correta, promovendo a
alteração do gabarito. Justificativa, PARÁ e ESTÁ: oxítonas terminada em A e CÁ / PÁ
são monossílabas tônicas terminadas em A.
RECURSO DEFERIDO COM ALTERAÇÃO DE GABARITO: O recurso atende ao
candidato, Deve-se considerar a alterativa (A) e não (E) como correta, promovendo a
alteração do gabarito. Justificativa, A palavra "meio", quando empregada como
adjetivo, concorda normalmente com o nome a que se refere quando empregada como
advérbio (modificando um adjetivo) permanece invariável. A palavra “bastante” é
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invariável quando funciona como advérbio e concordam com o nome a que se referem
quando funcionam como adjetivos, pronomes adjetivos, ou numerais.
O recurso não assiste ao candidato de acordo com (Evanildo Bechara- Moderna
Gramática Portuguesa- Edição Lucerna). A resposta correta é a letra B. As palavras
tudo e nada são exemplos de antítese./ Os vocábulos ônibus e bêbado são
classificadas como proparoxítonas, porém pertence à mesma regra de acentuação
gráfica./ A palavra belo, morfologicamente, é um ADJETIVO, mas foi empregado no
processo de derivação de palavras denominada de DERIVAÇÃO IMPRÓPRIA.

49207

VIGIA
& Todos os
Cargos de Nível
Fundamental

Impugnação
ao gabarito da
questão 02

INDEFERIDO

49207

VIGIA
& Todos os
Cargos de Nível
Fundamental

Impugnação
ao gabarito da
questão 04

INDEFERIDO

O recurso não assiste ao candidato de acordo com (Evanildo Bechara- Moderna
Gramática Portuguesa- Edição Lucerna). Mal – conjunção subordinativa de tempo,
equivale a “assim que” “quando”, MAU – adjetivo, contrário de BOM; MAS- conjunção
adversativa; MAIS contrário de menos – ; MAU- adjetivo, contrário de BOM.

INALTERADO

44560

VIGIA
& Todos os
Cargos de Nível
Fundamental

Impugnação
ao gabarito da
questão 06

INDEFERIDO

INDEFERIDO o recurso não assiste ao candidato de acordo com (Evanildo BecharaModerna Gramática Portuguesa- Edição Lucerna. A resposta correta é a letra C. Nas
alternativas A, B e E há dígrafos que é o emprego de duas letras para a representação
gráfica de um só fonema e na alternativa D em “hóspede” a letra H não é
propriamente consoante, mas um símbolo que, em razão da etimologia e da tradição
escrita do nosso idioma, conserva-se no princípio de várias palavras.

INALTERADO

49158

VIGIA
& Todos os
Cargos de Nível
Fundamental

Impugnação
ao gabarito da
questão 09

INDEFERIDO

O recurso não atende ao candidato. Justificativa ,verbo impessoal, já que não têm
sua flexão de número-pessoa determinada por um termo específico da oração.
Alegação do candidato é no sentido da resposta correta ser a mesma divulgada.

INALTERADO

49078

Auxiliar de
Serviços Gerais
& Todos os
Cargos de Nível
Fundamental
Enfermeiro

Impugnação
ao gabarito da
questão 11

INDEFERIDO

O recurso não assiste ao candidato de acordo com (Evanildo Bechara- Moderna
Gramática Portuguesa- Edição Lucerna - a resposta correta é a letra D. O verbo
dedicar é bitransitivo e exige dois complementos, “duas páginas” –objeto direto e “aos
refugiados” – objeto indireto.

INALTERADO

Impugnação
ao gabarito da
questão 30

INDEFERIDO

49352

O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com a Sociedade Brasileira de
Patologia Clínica, EDTA K2 é o anticoagulante recomendado para hematologia por
preservar melhor a integridade das células sanguíneas. Esse anticoagulante também é
recomendado pelo International Council for Standardization in Haematology (ICSH),
sendo recomendada pela SBPC que a dosagem de HbA1c deve ser feita em tubos de
EDTA e não heparina. Vale ressaltar que a SBPC é quem recomenda os métodos e
modelos de coleta e análise laboratorial no país, devendo-se seguir suas
recomendações.
Fonte:
http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/320090814145042.pdf.
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45447

Vigia & Todos os
Cargos de Nível
Fundamental

Impugnação
ao gabarito da
questão 14

INDEFERIDO

Agente
Administrativo &
Todos os Cargos
de Nível Médio

Impugnação
ao gabarito da
questão 14

INDEFERIDO

A sequência pode ser representada por:
Triângulos
1
2
3
4
Palitos
3
5
7
9
Triângulos
11
12
13
14
Palitos
23
25
27
29

INALTERADO
5
11
15
31

6
13
16
33

7
15
17
35

8
17
18
37

9
19
19
39

10
21
20
41

Assim, o nº máximo de triângulos com 42 palitos é 20, sobrando 1 palito.
43840

A negação de uma proposição do tipo p q é ~p v ~q. Sendo p=João chutou a bola;
q=Marcos defendeu, então
p q: João chutou a bola e Marcos defendeu

INALTERADO

~(p q): não é verdade que João chutou a bola e Marcos defendeu
49079

Agente
Administrativo &
Todos os Cargos
de Nível Médio

Impugnação
ao gabarito da
questão 16

INDEFERIDO

44341

Analista de Controle
Interno & Todos os
Cargos de Nível
Superior

Impugnação
ao gabarito da
questão 13

INDEFERIDO

44750

Engenheiro Civil &
Todos os Cargos
de Nível Superior

Impugnação
ao gabarito da
questão 13

INDEFERIDO

43921

Prof. Ed. Física &
Todos os Cargos
de Nível Superior

Impugnação
ao gabarito da
questão 15

INDEFERIDO

49106

Dentista & Todos
os Cargos de Nível
Superior

Impugnação
ao gabarito da
questão 02

INDEFERIDO

~(p q)= ~p v ~q: João não chutou a bola ou Marcos não defendeu
Nesta cifra deve ser pulada 7 letras e não 3, como argumenta o candidato. A dica de
que o “A” é a letra mais frequente no português indica que o H (letra que mais aparece
no código) representa o A na mensagem. Como a cifra de César se dá pelo
deslocamento das letras no alfabeto, então: A -> H (7 letras). Devemos voltar 7 letras
para obter a mensagem original.
Z -> S; H -> A; P -> I, ....
ZHPH IVUPAH -> SAIA BONITA
Para a roleta da questão resultar em soma 5 ou 6 em duas jogadas, tem-se 3 formas:
{2, 3} com seis resultados favoráveis; {3, 2} com seis resultados favoráveis; {3, 3} com
nove resultados favoráveis. O candidato esqueceu de uma das duas primeiras
situações.
Para a roleta da questão resultar em soma 5 ou 6 em duas jogadas, tem-se 3 formas:
{2, 3} com seis resultados favoráveis; {3, 2} com seis resultados favoráveis; {3, 3} com
nove resultados favoráveis. O candidato esqueceu de uma das duas primeiras
situações.
A expressão da questão é uma progressão geométrica (PG) que deve ser decomposta
antes de se aplicar a devida fórmula da soma. Note que:
5/6 + 13/36 + 35/216 + 97/1296 + ...
=(1/2+1/3) + (1/4+1/9) + (1/8 +1/27) + (1/16+1/81) + ...
=1/2+1/4+1/8+1/16 + ... + 1/3+1/9+1/27+1/81 + ...
= (1/2)/(1-1/2) + (1/3)/(1-1/3) = 1 + 1/2 = 3/2
RECURSO INDEFERIDO: O recurso não atende ao candidato. ”Não se mede o estudo
pelo número de páginas lidas numa noite ou pela quantidade de livros lidos num
semestre. Estudar não é um ato de consumir ideias, mas de criá-las e recriá-las. 3
Wright Mills – The sociological Imagination. O texto trata-se de uma dissertação,
porém, no caso da questão, há o intuito de orientar.

INALTERADO
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49055

Engenheiro Civil &
Todos os Cargos
de Nível Superior

Impugnação
ao gabarito da
questão 03

INDEFERIDO

O recurso não atende ao candidato, pois a argumentação do candidato é vaga e sem
teor lógico.

INALTERADO

49511

Orientador &
Todos os Cargos
de Nível Superior

Impugnação
ao gabarito da
questão 04

INDEFERIDO

RECURSO INDEFERIDO: O recurso não atende ao candidato, pois de acordo, com a
justificativa que se segue: Pela justificativa dada pelo candidato, na frase: Se um texto
às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo. “Às vezes” é um advérbio de modo,
enquanto é uma locução adjetiva feminina com ideia de TEMPO, não procedendo a
justificativa do recurso.

INALTERADO

49106

Dentista & Todos
os Cargos de Nível
Superior

Impugnação
ao gabarito da
questão 05

DEFERIDO

O recurso assiste ao candidato, após análise das informações concluiu-se que a
questão é IMPROCEDENTE e deverá ser anulada. Atribui-se os pontos da questão
para todos os candidatos, independente de interposição de recursos.

ANULADA

49106

Dentista & Todos
os Cargos de Nível
Superior

Impugnação
ao gabarito da
questão 06

INDEFERIDO

RECURSO INDEFERIDO: O recurso não atende ao candidato, pois de acordo com a
Moderna Gramática Portuguesa – Evanildo Bechara – Edição Lucerna, a resposta
certa é (B)

INALTERADO

49511

Orientador &
Todos os Cargos
de Nível Superior

Impugnação
ao gabarito da
questão 07

INDEFERIDO

O recurso não atende ao candidato, pois de acordo, com a justificativa que se segue,
O enunciado da questão solicita que se considere o fato principal de acordo com a
visão do autor: Para o autor o fato principal da narrativa é: a representação
ostensiva de um acessório.

INALTERADO

49232

Dentista & Todos
os Cargos de Nível
Superior

Impugnação
ao gabarito da
questão 09

INDEFERIDO

RECURSO INDEFERIDO: O recurso não atende ao candidato, pois de acordo com
http://g1.globo.com/educacao/blog/dicas-de-portugues/autor/sergio-nogueira/49.html.
Segue a justificativa: Eufemismo – consiste no emprego de uma expressão para
suavizar ideia desagradável, chocante ou grosseira: “Entregou a alma ao Criador”
(morreu); “Levamos-te ao teu último endereço” (túmulo, cemitério); “Era incapaz de
apropriar-se do alheio” (roubar); “Ele restituiu tudo que comera no jantar” (vomitou);
“Só dizia inverdades” (mentia); ”Quando a indesejada das gentes (= a morte) chegar”
(Manuel Bandeira).

INALTERADO

44341

Analista de
Controle Interno

Impugnação
ao gabarito da
questão 39

INDEFERIDO

O recurso não atende ao candidato, pois a argumentação é no sentido de ser a
afirmativa II a única correta. Ocorre que a questão pede a INCORRETA. Deste modo,
indefere-se o recurso por falta de argumentação lógica.

INALTERADO

49522

Professor de

Impugnação

INDEFERIDO

O recurso não atende ao candidato, pois de acordo, com a justificativa que se segue:

INALTERADO

7
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Português

ao gabarito da
questão 30

47454

Psicólogo &
Todos os Cargos
de Nível Superior

Impugnação
ao gabarito da
questão 37

INDEFERIDO

Não assiste razão a candidata da anulação referente à questão 37. Mantendo a
alternativa inalterada conforme Gabarito Preliminar divulgado.
Das disposições preliminares - Edital de Concurso nº 01/2019, a questão está em
conformidade com o item 5 – subitens (5.1 e 5.2).
Contudo, a questão do referido certame atendeu o que preza o Anexo IV – dos
Conteúdos Programáticos: Aspectos Históricos, Políticos e Sociais do Município de
Damião-PB.

44750

Engenheiro Civil

Impugnação
ao gabarito da
questão 33

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, deferindo o pedido. A
alternativa c) dada como sendo gabarito está incompleta, sendo assim

Jorge Amado não participou do primeiro momento modernista. Fonte: Cereja Willian
Roberto, Português e Linguagens – Volume Único, Atual Editora.
INALTERADO

ANULADO

necessário a anulação da questão.

Damião/PB, 19 de agosto de 2019.
Comissão
Contemax Consultoria
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