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EDITAL COMPLEMENTAR N°006/2019 
AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 001/2019 

 
HOMOLOGAÇÃO DOS RECURSOS   

 
O Presidente da Comissão Examinadora nomeada nos termos da Portaria 1393/2019, no 

uso de suas atribuições legais, homologa  recursos protocolados para a comissão referente ao Edital 
Complementar nº 01/2019 do processo seletivo simplificado 01/2019, conforme abaixo 
discriminado:, conforme abaixo discriminado: 

Art. 1º - Conforme o Edital de Abertura n° 01/2019, se da análise do recurso resultar 
anulação de questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos 
os candidatos, independentemente de terem recorrido, se houver alteração, por força de 
impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa alteração 
valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 
CARGO : PEDAGOGO 
QUESTÃO Nº 02 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a Banca Examinadora ao reanalisar a presente questão 
constatou que. Que de acordo com o Artigo 184 do código Penal e decreto Lei 2848/40, o 
texto deixa intransponível a fonte de origem, site, título, e a questão pontuada em questão 
está incorreta pois as respostas não condizem com o texto. Assim, com o intuito de manter 
a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, decide anular a presente 
questão. 
 
CARGO : PEDAGOGO 
QUESTÃO Nº 03 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão será anulada, tendo em vista a presença 
de erro de digitação, portanto recursos deferido. 
 
CARGO : PEDAGOGO 
QUESTÃO Nº 05 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão foi anulada, tendo em vista que 
conforme consta mais de 01 opção correta , recurso deferido. 
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CARGO : PEDAGOGO 
QUESTÃO Nº 06 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão foi anulada, tendo em vista que todos as 
alternativas descritas na questão não há nenhuma alternativa correta. recurso deferido. 
 
 
CARGO : PEDAGOGO 
QUESTÃO Nº 08 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. JUSTIFICATIVA: Prezados 
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 
gabarito será alterado de alternativa “D” para a alternativa “B”. Portanto, recurso deferido, altera-se 
o gabarito preliminar. 
 
CARGO : PEDAGOGO 
QUESTÃO Nº 09 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. JUSTIFICATIVA: Prezados 
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 
gabarito será alterado de alternativa “D” para a alternativa “A”. Portanto, recurso deferido, altera-se 
o gabarito preliminar. 
 
CARGO : PEDAGOGO 
QUESTÃO Nº 17 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão foi anulada, tendo em vista que 
conforme consta mais de 01 opção correta, recurso deferido. 
 
 
CARGO : PEDAGOGO 
QUESTÃO Nº 18 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. JUSTIFICATIVA: Prezados 
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 
gabarito será alterado de alternativa “B” para a alternativa “A”. Portanto, recurso deferido, altera-se 
o gabarito preliminar. 
 
CARGO : LETRAS 
QUESTÃO Nº 02 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão foi anulada, tendo em vista que 
conforme consta mais de 01 opção correta, recurso deferido 
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CARGO : LETRAS 
QUESTÃO Nº 03 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão será anulada, tendo em vista a presença 
de erro de digitação, portanto recursos deferido. 
 
CARGO : LETRAS 
QUESTÃO Nº 18 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. JUSTIFICATIVA: Prezados 
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 
gabarito será alterado de alternativa “B” para a alternativa “A”. Portanto, recurso deferido, altera-se 
o gabarito preliminar. 
 
 
CARGO : LETRAS 
QUESTÃO Nº 19 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão será anulada, tendo em vista a presença 
de erro de do gabarito oficial, portanto recursos deferido. 
 
CARGO : BIOLOGO 
QUESTÃO Nº 02 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão será anulada, tendo em vista a presença 
de erro de do gabarito oficial, portanto recursos deferido. 
 
 
CARGO : BIOLOGO 
QUESTÃO Nº 03 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão será anulada, tendo em vista a presença 
de erro de digitação, portanto recursos deferido 
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CARGO : BIOLOGO 
QUESTÃO Nº 05 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão foi anulada, tendo em vista que 
conforme consta mais de 01 opção correta, recurso deferido. 
 
CARGO : BIOLOGO 
QUESTÃO Nº 06 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão foi anulada, tendo em vista que todos as 
alternativas descritas na questão não há nenhuma alternativa correta. Recurso deferido. 
 
CARGO: BIOLOGO 
QUESTÃO Nº 19 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão foi anulada, tendo em vista que 
conforme consta mais de 01 opção correta, recurso deferido. 
 
 
CARGO : ZELADORA 
QUESTÃO Nº 05 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão será anulada, tendo em vista a presença 
de erro de digitação, portanto recursos deferido. 
 
CARGO : ZELADORA  
QUESTÃO Nº 09 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. JUSTIFICATIVA: Prezados 
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 
gabarito será alterado de alternativa “D” para a alternativa “B”. Portanto, recurso deferido, altera-se 
o gabarito preliminar. 
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CARGO : ZELADORA  
QUESTÃO Nº 17 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, 
temos a esclarecer que houve erro de digitação no qual constava 02(duas) questões com mesmo 
número. Portanto, recurso deferido, Questão Anulada. 
 
CARGO : ZELADORA  
QUESTÃO Nº 18 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, 
temos a esclarecer que houve erro de digitação no qual constava 02(duas) questões com mesmo 
número. Portanto, recurso deferido, Questão Anulada. 
 
CARGO: ZELADORA 
QUESTÃO Nº 20 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão foi anulada, tendo em vista que 
conforme consta mais de 01 opção correta, recurso deferido. 
 
 
CARGO : VIGIA  
QUESTÃO Nº 05 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, 
temos a esclarecer que houve erro de digitação no qual não constava nenhuma palavra sublinhada 
como anuncia a questão. Portanto, recurso deferido, Questão Anulada. 
 
CARGO: VIGIA 
QUESTÃO Nº 17 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão foi anulada, tendo em vista que 
conforme consta mais de 01 opção correta, recurso deferido. 
 
CARGO : ESTAGIARIO 
QUESTÃO Nº 02 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão será anulada, tendo em vista a presença 
de erro  do gabarito oficial, portanto recursos deferido. 
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CARGO: ESTAGIARIO 
QUESTÃO Nº 03 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão foi anulada, tendo em vista que 
conforme consta mais de 01 opção correta, recurso deferido. 
 
CARGO : ESTAGIARIO 
QUESTÃO Nº 04 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão será anulada, tendo em vista a presença 
de erro do gabarito oficial, portanto recursos deferido. 
 
CARGO : ESTAGIARIO 
QUESTÃO Nº 05 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão será anulada, tendo em vista a presença 
de erro  do gabarito oficial e de digitação, portanto recursos deferido. 
 
 
CARGO : CONTADOR 
QUESTÃO Nº 03 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão será anulada, tendo em vista a presença 
de erro   de digitação, portanto recursos deferido. 
 
 
CARGO : CONTADOR 
QUESTÃO Nº 17 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão será anulada, tendo em vista a presença 
de erro  do gabarito oficial, portanto recursos deferido. 
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CARGO : CONTADOR 
QUESTÃO Nº 20 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a referida questão será anulada, tendo em vista a presença 
de erro  de digitação não há respostas corretas, portanto recursos deferido. 
 
 
RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS 
CONTRA A PROVA OBJETIVA E GABARITO OFICIAL 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Laura Juliana Lorenz Resende Pereira 

    Presidente da Comissão Organizadora do Processo 
                        Seletivo Simplificado 2019 
 
 
 
                                                                                                             
______________________________                               _________________________________ 
 Luciene leite da Silva ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI 
 Membro Membro 
 
   
 


