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ATO 010: Edital de Análise de Recursos de Gabarito 

Apresentado o gabarito provisório, os(as) candidatos(as) interessados(as) apresentaram tempestivamente 

recurso(s) acatado(s) pela comissão. Assim, para melhor julgamento, manifestamos nosso parecer ao(s) 

item(ns) apontado(s) como conflitante(s). 

Questão: 08  Referência(s): 81 

Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 10  Referência(s): 470, 537 e 60 

Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: O município de Nova 
Veneza é composto por 3 (três) distritos: NOVA VENEZA (SEDE), NOSSA SENHORA DO CARAVÁGIO E SÃO 

BENTO BAIXO. Cabe ainda citar que “distrito” é a divisão administrativa do território.  

Questão: 10  Referência(s): 533, 346, 620, 263 e 407 

Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 10  Referência(s): 294 
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.4 do Edital, sem qualquer argumento 

apresentado no formulário recursal, unicamente com “anexos”, onde também não são atendidos os requisitos 
de apontamento de bibliografia (Item 10.2.1, “7”), deixando ainda de observar que a assertiva elenca uma série 

de municípios limítrofes, porém em nenhum momento afirma que “todos” estão elencados, simplesmente que 

tem divisas com os elencados, podendo ter também divisas com outros não listados.  

Questão: 11  Referência(s): 328, 630 e 533 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Educação Infantil 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 
aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. O estatuto dos servidores públicos norteia todo e qualquer ato do 

servidor público, perfazendo fielmente um dos conhecimentos básicos, incluído do tema "Questões relativas às 

atividades inerentes a função" do conteúdo programático. 
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Questão: 12  Referência(s): 328, 630 e 533 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Educação Infantil 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. O estatuto dos servidores públicos norteia todo e qualquer ato do 
servidor público, perfazendo fielmente um dos conhecimentos básicos, incluído do tema "Questões relativas às 

atividades inerentes a função" do conteúdo programático. 

Questão: 13  Referência(s): 60 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Educação Infantil 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 
aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante sequer 

efetua a leitura da questão e a assertiva indicada como correta, pois em nenhum momento a opção III foi 

considerada correta, sendo apresentado a assertiva “C” como correta já no gabarito provisório. 

Questão: 15  Referência(s): 328 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Educação Infantil 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 
aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: a questão é clara e 

objetiva, sendo que a interpretação de texto faz parte da avaliação. 

Questão: 15  Referência(s): 243 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Educação Infantil 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 19  Referência(s): 60 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Educação Infantil 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 
aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: se o impetrante se desse 

ao trabalho de pelo menos efetuar a leitura do enunciado da questão, verificaria que este tem TODOS os 

elementos necessários para sua resolução, não necessitando de qualquer aporte adicional. 

Questão: 20  Referência(s): 60 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Educação Infantil 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
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Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: se o impetrante se desse 
ao trabalho de pelo menos efetuar a leitura do enunciado da questão, verificaria que este tem TODOS os 

elementos necessários para sua resolução, não necessitando de qualquer aporte adicional. 

Questão: 11  Referência(s): 342 e 790 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Anos Iniciais 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. O estatuto dos servidores públicos norteia todo e qualquer ato do 
servidor público, perfazendo fielmente um dos conhecimentos básicos, incluído do tema "Questões relativas às 

atividades inerentes a função" do conteúdo programático. 

Questão: 11  Referência(s): 263  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Anos Iniciais 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 12  Referência(s): 342 e 790  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Anos Iniciais 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. O estatuto dos servidores públicos norteia todo e qualquer ato do 

servidor público, perfazendo fielmente um dos conhecimentos básicos, incluído do tema "Questões relativas às 

atividades inerentes a função" do conteúdo programático. 

Questão: 12  Referência(s): 263  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Anos Iniciais 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 19  Referência(s): 346  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Anos Iniciais 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: a questão é clara e 

objetiva, sendo que a interpretação de texto faz parte da avaliação. 
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Questão: 19  Referência(s): 561  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Anos Iniciais 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: a questão busca o 
ordenamento emanado na legislação e não a letra “nua e crua” da lei. 

Questão: 17  Referência(s): 210  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Auxiliar de Administração Escolar 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: impetrante sequer realiza 
a leitura do enunciado da questão, pois claramente se busca apenas os “atos que atentam contra os princípios 

da administração pública” e não qualquer ato. 

Questão: 20  Referência(s): 210  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Auxiliar de Administração Escolar 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: impetrante sequer realiza 
a leitura do enunciado da questão, pois claramente, contando até com destaque (sublinhado), se busca a 

sequência correta na ordem DE BAIXO PARA CIMA e não de cima para baixo como expõe. 

Questão: 4  Referência(s): 122, 445, 337 e 61 

Área: LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR - VESPERTINO) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: impetrante sequer realiza 
a leitura do enunciado da questão, pois claramente, contando até com destaque (sublinhado), se busca a 

sequência correta na ordem DE BAIXO PARA CIMA e não de cima para baixo como expõe. 

Questão: 9  Referência(s): 26 
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 

- VESPERTINO) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: a questão busca 

claramente o local onde ocorreu o atentado e não a nomenclatura de todo o complexo. 

Questão: 10  Referência(s): 41 
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 

- VESPERTINO) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
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Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 11  Referência(s): 592 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Auxiliar de Biblioteca 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: impetrante sequer efetua 

a leitura do enunciado e qual resposta se busca, pois em nenhum momento se questiona se a assertiva é ou 

não um tipo de licença, mas sim, se a licença elencada se enquadra para um cargo temporário. 

Questão: 15  Referência(s): 445 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Ensino Fundamental II - Português 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: impetrante sequer efetua 

a leitura do enunciado, pois claramente se busca uma palavra NÃO homófona. 

Questão: 17  Referência(s): 445 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Ensino Fundamental II - Português 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: impetrante sequer realiza 

a leitura do enunciado da questão, pois claramente, contando até com destaque (sublinhado), se busca a 

sequência correta na ordem DE BAIXO PARA CIMA e não de cima para baixo como expõe. 

Questão: 17 Referência(s): 337 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Ensino Fundamental II - Português 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: a questão e sua 

composição é clara e objetiva, sendo a interpretação de texto e a leitura de questão itens básicos de avaliação, 
não existindo, nem no mais utópico dos cenários, qualquer dúvida quanto a resolução da questão, como quer 

dar a entender o impetrante. 

Questão: 18 Referência(s): 783 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Ensino Fundamental II - Português 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 
aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: impetrante parece deixar 
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de efetuar a leitura completa da questão, pois se busca unicamente como o termo é utilizado na fala do 

personagem, sem um delimitador mais do que claro e que nos traz uma única resposta. 

Questão: 20 Referência(s): 445 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Ensino Fundamental II - Português 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: impetrante sequer efetua 
a leitura da questão e a assertiva indicada como correta, pois em nenhum momento a opção III foi considerada 

incorreta, sendo apresentado a assertiva “D” como correta já no gabarito provisório. 

Questão: 20  Referência(s): 61 e 623 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Ensino Fundamental II - Inglês 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: impetrante sequer realiza 
a leitura do enunciado da questão, pois claramente, contando até com destaque (sublinhado), se busca a 

sequência correta na ordem DE BAIXO PARA CIMA (BOTTOM TO TOP) e não de cima para baixo como 

expõe. 

Questão: 17 Referência(s): 122 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Ensino Fundamental II - Geografia 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 13 Referência(s): 41 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Ensino Fundamental II - História 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 15 Referência(s): 818 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Ensino Fundamental II - Matemática 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Impetrante deixa de observar que apenas R$ 400,00 serão pagos no mês posterior, sendo 

assim, como R$ 400,00 foram pagos no ato, o “saldo” seria de R$ 380,00. Este valor, após um mês é acrescido 

de R$ 20,00 de juros, correspondendo à aproximadamente 5,26% em relação ao saldo a pagar.  

Questão: 15 Referência(s): 818 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Ensino Fundamental II - Matemática 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
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Recurso Indeferido: Impetrante deixa de observar que apenas R$ 400,00 serão pagos no mês posterior, sendo 

assim, como R$ 400,00 foram pagos no ato, o “saldo” seria de R$ 380,00. Este valor, após um mês é acrescido 

de R$ 20,00 de juros, correspondendo à aproximadamente 5,26% em relação ao saldo a pagar.  

Questão: 16 Referência(s): 378 e 818 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Ensino Fundamental II - Matemática 

Situação: DEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Deferido: Houve omissão no enunciado da questão que buscava apenas os múltiplos maiores que zero, 

trazendo, deste modo, a possibilidade de mais de uma resposta correta.  

Questão: 18 Referência(s): 382, 789 e 818 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Ensino Fundamental II - Matemática 

Situação: DEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Deferido: Houve omissão no enunciado da questão, na busca pelo tipo de sorvete para o mês citado, 

apresentando possibilidade de mais de uma resposta correta.  

 

 
Nova Veneza/SC, 23 de novembro de 2020. 
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