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RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS 
SOBRE O GABARITO DA PROVA ESCRITA 

 
A candidata Bruna Zatta Rovaris requereu revisão do gabarito da questão 06 da prova de 
conhecimentos gerais para o cargo de auxiliar administrativo. A banca elaboradora julgou 
como PROCEDENTE o recurso impetrado pela referida candidata e anula-se a referida questão 
contando a mesma como CORRETA para todos os candidatos. 
 
A candidata Bruna Zatta Rovaris requereu revisão do gabarito da questão 24 da prova de 
conhecimentos gerais para o cargo de auxiliar administrativo. A banca elaboradora julgou 
como IMPROCEDENTE o recurso impetrado pela referida candidata com o seguinte argumento: 
“segundo o Dicionário Aurélio a definição de poder é capacidade ou possibilidade de fazer 
alguma coisa, ou seja, tem-se a possibilidade e não a legitimidade de fazer algo. Para 
elaboração do recurso, a candidata usou a definição de dever que significa ter por obrigação; ter 
de (fazer alguma coisa)”. Mantem-se o gabarito inalterado. 
 
A candidata Bruna Zatta Rovaris requereu revisão do gabarito da questão 35 da prova de 
conhecimentos gerais para o cargo de auxiliar administrativo. A banca elaboradora julgou 
como IMPROCEDENTE o recurso impetrado pela referida candidata com o seguinte argumento: 

“a alternativa C não especifica qual tipo de desconto e qual tipo de ajuda de custo, sendo a 
mesma incorreta”. Mantem-se o gabarito inalterado. 
 
O candidato Francisco de Cesaro requereu revisão das questões 22 e 33 da prova de 
conhecimentos específicos para o cargo de Engenheiro Sanitarista e Ambiental, alegando que 
as mesmas são iguais. A banca elaboradora julgou como PROCEDENTE o recurso impetrado 

pelo referido candidato e anulam-se as questões 22 e 33 contando as mesmas como 
CORRETAS para todos os candidatos. 
 
O candidato Francisco de Cesaro requereu revisão da questão 35 da prova de conhecimentos 
específicos para o cargo de Engenheiro Sanitarista e Ambiental, alegando que a ilustração 
utilizada não estava correta. A banca elaboradora julgou como PROCEDENTE o recurso 

impetrado pelo referido candidato e anula-se a questão 35 contando a mesma como CORRETA 
para todos os candidatos. 
 
O candidato Francisco de Cesaro requereu revisão da questão 37 da prova de conhecimentos 
específicos para o cargo de Engenheiro Sanitarista e Ambiental, alegando erro de grafia. A 
banca elaboradora julgou como PROCEDENTE o recurso impetrado pelo referido candidato e 
anula-se a questão 37 contando a mesma como CORRETA para todos os candidatos. 
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