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RESPOSTA AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
Processo Seletivo nº 036/2021 

 
Nº 1 
 
RECORRENTES: 
Ágata Fernandes Justin 
Mônica Vieira Duarte Lorencena 
Prisciane Babtista de Medeiros 
 
OBJETO DO RECURSO: 
Análise no gabarito da questão 10. 
 

Os candidatos solicitam que seja analisada a questão 10 no gabarito onde consta a letra A 
como resposta, alegando que além da letra A, a letra C também está correta. 

 
Após análise da questão, foi concluído que de fato as 2 (duas) respostas, letra A e C estão 

corretas para a questão 10. Dessa forma o recurso torna-se procedente, e a questão anulada. 
 
Ademais, o recurso interposto é DEFERIDO. 

 
Nº 2 
 
RECORRENTES: 
Brendon Silva Ferreira Toporowski 
 
OBJETO DO RECURSO: 
Análise da prova da questão 6. 
 

O candidato solicita que seja analisada a questão 6 da prova, alegando que não conseguiu 
selecionar a letra E cujo pensava ser a resposta. 

 
Após análise da questão, foi concluído que a resposta da questão 6 é a letra A, conforme 

consta no gabarito, e não a letra E. Dessa forma o recurso torna-se improcedente, e a questão 
permanece inalterada. 

 
Ademais, o recurso interposto é INDEFERIDO. 

 
Nº 3 
 
RECORRENTES: 
Brendon Silva Ferreira Toporowski 
 
OBJETO DO RECURSO: 
Análise da prova da questão 7. 
 

O candidato solicita que seja analisada a questão 7 da prova, alegando que não conseguiu 
selecionar a letra E cujo pensava ser a resposta. 
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Após análise da questão, foi concluído que de fato a resposta da questão 7 seria a letra E e a 

questão foi anulada, conforme já consta no gabarito. Dessa forma o recurso torna-se procedente, 
e a questão permanece anulada. 

 
Ademais, o recurso interposto é DEFERIDO. 
 

Nº 4 
 
RECORRENTES: 
Brendon Silva Ferreira Toporowski 
 
OBJETO DO RECURSO: 
Análise da prova da questão 8. 
 

O candidato solicita que seja analisada a questão 8 da prova, alegando que não conseguiu 
selecionar a letra E cujo pensava ser a resposta. 

 
Após análise da questão, foi concluído que de fato a resposta da questão 8 seria a letra E e a 

questão foi anulada, conforme já consta no gabarito. Dessa forma o recurso torna-se procedente, 
e a questão permanece anulada. 

 
Ademais, o recurso interposto é DEFERIDO. 
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