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Língua Portuguesa – Manhã – CBM/RO 
 

Questão Justificativa Conclusão 

(Deferido ou 

Indeferido) 

Resposta Alterada 

para: 

 

B01_1-1 / 

B01_1-2 / 

B01_1-3 

No quarto parágrafo (“O que fazer se alguém perto de nós entrar em um quadro 

parecido com o desse passageiro? Uma curiosidade. Casos como o desse homem 

não são tão raros. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma expressão para 

descrever pessoas que ficam violentas, indisciplinadas e inquietas no voo: raiva 

aérea. Só em 2021, auge da pandemia, foram mais de 5.000 casos, sendo a maioria 

causados pelo uso de máscara. Bebida e, especialmente, bebida misturada com 

remédios também podem eventualmente fazer alguém surtar.”), o último período, 

em destaque para fins de recurso, contradiz a alternativa E (“a “raiva aérea” é 

quase sempre causada pelo uso de bebida alcoólica misturada com remédios 

psiquiátricos.”), tendo em vista que “eventualmente” indica possibilidade ou 

dúvida, e não grande frequência, tal como indica a alternativa em pauta 

(https://dicionario.priberam.org/eventualmente).  

A resposta correta pode ser vista no sexto parágrafo (“Agora, se porventura a 

inquietação dessa pessoa começar a aumentar ao ponto de, por exemplo, ela bater 

a cabeça na parede ou ter a intenção de se machucar, é fundamental levá-la para 

um pronto-socorro, nem que seja à força. Qualquer PS público ou privado está 

capacitado para atender uma pessoa assim. O Samu também está.”), visto que 

Indeferido Gabarito mantido  

https://dicionario.priberam.org/eventualmente
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“pronto-socorro” e “Samu” dizem respeito a serviços hospitalares (o pronto-

socorro é a ala de recebimento imediato de doentes ou de pessoas com traumas 

diversos, e o Samu – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – é o carro de 

paramédicos que presta os primeiros atendimentos antes de levar os acometidos 

para um pronto-socorro). De fato, há um processo de inferência na resposta, mas 

tal inferência parte de palavras explícitas no texto – a pressuposição –, o que não 

invalida, portanto, o enunciado “De acordo com o texto”. 

 

 

B01_2-1 / 

B01_2-2 / 

B01_2-3 

Após análise da Banca, infere-se que há um desvio ortográfico na palavra 

“zeugma”, que foi grafada incorretamente como “azeugma”, nome de figura de 

linguagem que não existe. 

Deferido Anulada 

 

B01_3-1 / 

B01_3-2 / 

B01_3-3 

A siglonimização é o processo de criação vocabular por meio de siglas, o qual 

consiste em reduzir longos títulos. As siglas são constituídas das letras iniciais das 

palavras que os compõem, ou partes iniciais formando quase-palavras. “Radar” é 

um exemplo de palavra que se formou por meio de uma sigla Radio Detecting And 

Ranging) – esse tipo de formação pode ser também chamada de acrônimo. 

 

http://funag.gov.br/manual/index.php?title=Redu%C3%A7%C3%B5es,_abreviatu

ras_e_siglas 

Indeferido Gabarito mantido 

http://funag.gov.br/manual/index.php?title=Redu%C3%A7%C3%B5es,_abreviaturas_e_siglas
http://funag.gov.br/manual/index.php?title=Redu%C3%A7%C3%B5es,_abreviaturas_e_siglas
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CUNHA, Celso. Gramática essencial (org. Cilene da Cunha Pereira). Rio de Janeiro: 

Lexicon, 2014. 

 

 

B01_6-1 / 

B01_6-2 / 

B01_6-3 

“Escreveu” apresenta sujeito oculto ou elíptico, tendo em vista que esse 

componente sintático não está explícito na oração. Os sujeitos devem ser 

analisados oração por oração; assim, visto que, antes de “Escreveu”, há somente 

um ponto e que, após esse verbo, há uma estrutura de objeto direto (“cerca de 20 

livros”), não há uma estrutura linguística de sujeito explícita, apesar de ideias sobre 

o referente (componente semântico) serem facilmente recuperadas pelo contexto 

(“escritora”, “Annie Ernaux”, “a francesa”...). O sujeito não pode ser considerado 

indeterminado, levando-se em consideração o referente mencionado 

anteriormente no texto. 

 

Obs.: alguns recursos impetrados alegam que não há oração em destaque no texto 

base da questão, mas a oração a ser analisada encontra-se devidamente grifada, e 

outros candidatos interpuseram recursos que demonstram o devido destaque da 

oração. 

 

Indeferido Gabarito mantido 

 A oração reduzida de infinitivo destacada pode ser desenvolvida com a 

conjunção temporal “quando”: “quando entra na boca...”. A letra D não pode ser 

Indeferido Gabarito mantido 
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B01_7-1 /  

B01_7-2 /  

B01_7-3 

a correta, visto que entrar na boca acontece antes de manchar os dentes, sendo, 

portanto, a CAUSA das manchas, não uma consequência. 

 

CUNHA, Celso. Gramática essencial (org. Cilene da Cunha Pereira). Rio de Janeiro: 

Lexicon, 2014. 

 

 

B01_9-1 /  

B01_9-2 /  

B01_9-3 

Na expressão adverbial “à meia-noite”, indicativa de horas, deve haver o acento 

grave. Já na expressão “em todas as manhãs”, “todas” e “as” são, respectivamente, 

pronome indefinido e artigo definido, ambos determinantes do substantivo 

“manhãs” – não há, portanto, a presença da preposição “a” para que ocorra a 

crase. Utilizando testes de presença de crase, percebe-se que não há possibilidade 

de o acento grave ocorrer em tal expressão (o asterisco indica agramaticalidade): 

“*em todos aos momentos” (substituição por substantivo masculino e presença 

do ‘ao’) e “*em todas para as manhãs” (inserção da preposição ‘para’). Já em “vou 

para a praia”, não há a presença do acento grave, tendo em vista que ela ocorre 

somente com a presença da preposição “a” diante do artigo “a” – no caso citado, 

a preposição “para” foi utilizada no lugar da preposição “a”, não havendo, dessa 

forma, fusão de sons iguais (prep. “para” ≠ art. “a”). “ParaPREP aPREP aART praiaSUBST” 

é agramatical. 

 

CUNHA, Celso. Gramática essencial (org. Cilene da Cunha Pereira). Rio de Janeiro: 

Lexicon, 2014. 

Indeferido Gabarito mantido 
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Raciocínio Lógico-Matemático – Manhã – CBM/RO 
 

Questão Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

 

B01_12-1 /  

B01_19-2 /  

B01_20-3 

 

A ausência de especificação a 

respeito dos ângulos ditos no 

enunciado: Se são internos ou 

externos. 

 

Logo, a questão possui informações 

ausentes ou incompletas. 

 

Deferido Anulada 

 

B01_13-1 /  

B01_17-2 /  

B01_14-3 

Para encontrar o lado deste quadrado 

realizamos a seguinte operação: 

 

X²= 64 

X= 8 (lado do quadrado) 

Indeferido Gabarito mantido 
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O perímetro deste quadrado é 4x, 

portanto, 4*8= 32. Como serão dadas 

duas voltas ao redor do terreno serão 

necessários 32+32= 64 metros de 

cerca. 

 

 

B01_17-1 /  

B01_12-2 /  

B01_13-3 

 

Os números primos são aqueles que 

apresentam apenas dois divisores: 

um e o próprio número. Eles fazem 

parte do conjunto dos números 

naturais 

 

Primos entre 1 e 10: 2, 3,5,7 

 

Portanto, a senha possui quatro 

algarismos. 

 

Vale ressaltar que a alteração da 

vogal “a” para a vogal “e” no 

Indeferido Gabarito mantido 
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enunciado da referida questão não 

altera o seu sentido, visto que não há 

alternativa que tenha 2 como 

resposta, já que estaria se referindo a 

1 e 10 apenas, e pelo fato dos 

números 1 e 10 não serem números 

primos. 

 

 

 

B01_19-1 /  

B01_13-2 /  

B01_11-3 

 

A ausência de especificação a 

respeito dos ângulos ditos no 

enunciado: se são internos ou 

externos. 

 

Logo, a questão possui informações 

ausentes ou incompletas. 

 

Deferido Anulada 

 

B01_20-1 /  

B01_16-2 /  

B01_19-3 

As operações feitas não mudaram o 

número total de roupas em cada uma 

das repartições (se n camisas foram 

tiradas da primeira repartição na 

primeira operação, n calças foram 

colocadas nela na segunda operação). 

Indeferido Gabarito mantido 
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 Portanto, ao final, se a primeira 

repartição contiver k calças, estas 

estarão substituindo as k camisas  que 

estarão na segunda repartição. Logo, 

os números são iguais. 

 

Legislação Institucional – Manhã – CBM/RO 
 

Questão Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

 

B01_21-1 /  

B01_26-2 /  

B01_22-3 

 

Segundo a LEI Nº 2204, DE 18 DE DEZEMBRO DE 

2009: 

 

§ 1º. Os Órgãos de Direção constituem o 

Comando-Geral e são destinados a: (Redação 

dada pela Lei nº 4.303, de 25/06/2018) I - efetuar 

a direção-geral, o planejamento estratégico e a 

administração superior da Instituição; (Redação 

dada pela Lei nº 4.303, de 25/06/2018) II - exercer 

as funções de corregedoria-geral, mediante 

regulamentação de procedimentos internos e 

Indeferido Gabarito mantido 
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fiscalização da atuação dos membros da 

Instituição, para correção de suas condutas; e 

(Redação dada pela Lei nº 4.303, de 25/06/2018) 

III - realizar a administração das atividades de 

recursos humanos, ensino, logística e gestão 

orçamentária e financeira, entre outras. (Redação 

dada pela Lei nº 4.303, de 25/06/2018) 

 

 

B01_22-1 /  

B01_21-2 /  

B01_25-3 

 

 

Recurso improcedente, pois diz respeito à 

questão B01_29-1 / B01_23-2 / B01_28-3. 

 

 

 

 

Indeferido Gabarito mantido 

 

B01_23-1 /  

B01_25-2 /  

Art. 10. O Comando Geral, órgão máximo 

executivo do CBMRO, incumbido da 

administração da instituição, compreende: 

I - Comandante-Geral; (Redação dada pela Lei n. 

4.303, de 25/06/2018) II - Subcomandante-Geral; 

Indeferido Gabarito mantido 
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B01_26-3 

 

(Redação dada pela Lei n. 4.303, de 25/06/2018) 

III - Estado-Maior-Geral; (Redação dada pela Lei n. 

4.303, de 25/06/2018) IV - Corregedoria-Geral; 

(Redação dada pela Lei n. 4.303, de 25/06/2018) 

V - Gabinete do Comando; (Redação dada pela Lei 

n. 4.303, de 25/06/2018) VI - Ajudância-Geral; 

(Redação dada pela Lei n. 4.303, de 25/06/2018) 

VII - Comissões; (Redação dada pela Lei n. 4.303, 

de 25/06/2018) VIII - Conselhos; e (Redação dada 

pela Lei n. 4.303, de 25/06/2018) IX - Assessorias. 

(Redação dada pela Lei n. 4.303, de 25/06/2018) 

 

 

 

B01_25-1 /  

B01_28-2 /  

B01_29-3 

 

Após análise da Banca, infere-se que existe mais 

de uma alternativa que atende ao enunciado. 

Deferido Anulada  

 

B01_26-1 /  

A única alternativa que atende ao enunciado e 

está em consonância com a lei é a letra D. 

Indeferido Gabarito mantido 
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B01_22-2 /  

B01_21-3 

 

 

Fonte: LEI N° 5.229, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

Art. 1°, § 3° Para ingresso no Serviço Militar 

Temporário - SMT será exigida o grau de 

escolaridade para cada Quadro respectivamente: 

I - nível médio, para o Quadro de Oficiais 

Bombeiro Militar Combatente Temporário - 

QOBMT; II - nível superior, para o Quadro 

Complementar de Oficiais Bombeiro Militar 

Temporário - QCOBMT; e III - nível médio, para o 

Quadro de Praças Bombeiro Militar Temporário - 

QPBMT. 

 

 

B01_27-1 /  

B01_27-2 /  

B01_30-3 

 

Fonte: LEI N° 5.229, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Art. 7° Durante o Serviço Militar Temporário, o 

Soldado 3ª Classe Temporário terá direito a 

remuneração com a seguinte estrutura base: 

I - 50% (cinquenta por cento) do soldo do Soldado 

BM classe única de carreira; II - adicional de 

Formação e Habilitação; III - adicional de etapa de 

Indeferido Gabarito mantido 
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alimentação; IV - auxílio fardamento; e V - auxílio 

Saúde Condicional. 

 

 

B01_28-1 /  

B01_24-2 /  

B01_24-3 

 

Fonte: LEI N° 5.229, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Art. 9° Durante os Cursos de Formação e Curso de 

Adaptação Bombeiro Militar Temporário 

perceberá o valor de bolsa de estudos conforme 

Legislação Vigente e serão declarados Aluno a 

Oficial BM Temporário e Aluno a Soldado BM 

Temporário, de acordo com seus respectivos 

Quadros. § 1° Os Oficiais BM Temporário após o 

Curso de Adaptação serão declarados Aspirantes 

a Oficial BM Temporário. § 2° Após o período de 6 

(seis) meses na graduação de Aspirante a Oficial 

BM Temporário, o Bombeiro Militar Temporário 

será promovido ao posto de Segundo Tenente BM 

Temporário nos seus respectivos Quadros. § 3° 

Após o Curso de Formação os Oficiais BM 

Temporários terão direito a remuneração similar, 

mas não superior, à de um Oficial BM de carreira 

de mesma classe ou nível e escala hierárquica. 

 

Indeferido Gabarito mantido 
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B01_29-1 /  

B01_23-2 /  

B01_28-3 

 

Após análise da Banca, infere-se que a alternativa 

correta é a letra “D”, não “E”.  

Deferido Letra D 

 

B01_30-1 /  

B01_30-2 /  

B01_23-3 

 

A questão foi retirada da lei LEI Nº 2204, DE 18 DE 

DEZEMBRO DE 2009., que consta no edital. 

Indeferido Gabarito mantido 

 

Informática Básica – Manhã – CBM/RO 
 

Questão Justificativa Conclusão 

(Deferido ou 

Indeferido) 

Resposta 

Alterada para: 

 Após analisar os recursos, a Banca entendeu por não anular a questão. Indeferido Gabarito 

mantido 
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B01_31-1 /  

B01_37-2 /  

B01_33-3 

 

Segue abaixo uma imagem que apresenta a divisão do teclado em cinco partes, 

especificando a divisão de cada uma das teclas. 

 

 

Fonte: 

https://ifg.edu.br/attachments/article/19169/Inform%C3%A1tica%20b%C3%

A1sica%20para%20o%20estudo%20on-line%20(19-12-2020).pdf 

 

Diante do exposto, indefere-se os recursos. 

 

 Após analisar os recursos, a Banca entendeu por não anular a questão. Indeferido Gabarito 

mantido 

https://ifg.edu.br/attachments/article/19169/Inform%C3%A1tica%20b%C3%A1sica%20para%20o%20estudo%20on-line%20(19-12-2020).pdf
https://ifg.edu.br/attachments/article/19169/Inform%C3%A1tica%20b%C3%A1sica%20para%20o%20estudo%20on-line%20(19-12-2020).pdf
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B01_32-1 /  

B01_33-2 /  

B01_40-3 

 

Periféricos de entrada e saída são aqueles resposáveis pelo envio dos dados e 

também pelo recebimento das informações. O pendrive é considerado um 

periférico de entrada e de saída pois envia dados para serem processados e 

recebe informações do processador. Portanto, a alternativa correta é a letra E, 

já que as demais opções executam somente uma das funções ou são de entrada 

ou são de saída. 

 

Fonte: Apostila – Informática para concursos (Hardware e Software) – Gran 

Cursos Online. 
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Diante do exposto, indefere-se os recursos. 

 

 

B01_34-1 /  

B01_40-2 /  

B01_36-3 

 

Após analisar os recursos, a Banca entendeu por anular a questão, visto que ela 

se encontra incompleta por não apresentar a imagem que permitiria a sua 

resolução. 

 

Diante do exposto, defere-se os recursos. 

 

Deferido Anulada 

 

B01_35-1 /  

B01_36-2 /  

B01_39-3 

 

Após analisar os recursos, a Banca entendeu por não anular a questão, visto 

que as alternativas A e C não são iguais e não apresentam a mesma ideia. 

A letra A apresenta ao candidato a opção de: “realizar a soma das células A1 E 

A9, apenas”, ou seja, a função somaria apenas estas duas células; já a letra C 

apresenta ao candidato a opção de: realizar a soma das células A1 ATÉ A9”, ou 

seja, a função realizar a soma de todas as células que estão entre A1 e A9, 

incluindo-as. 

 

Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

Indeferido Gabarito 

mantido 
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B01_38-1 /  

B01_31-2 /  

B01_38-3 

 

Após analisar os recursos, a banca entendeu por não anular a questão. 

No MS-Word 2016, a opção Inserir Nota de Rodapé, serve para adicionar notas 

de rodapé ao document. Essas notas são numeradas automaticamente 

conforme são inseridas e, da mesma forma, são renumeradas 

automaticamente conforme forem movimentadas no texto.  

De acordo com a apostila Informática – Word 2016 – Gran Cursos Online, o 

atalho utilizado para realizar esta ação é: Alt + Ctrl + F. Além disso, é possível 

verificar o atalho utilizado passando o cursor do mouse por cima do ícone 

“Inserir Nota de Rodapé”. 

 

 

 

Indeferido Gabarito 

mantido 
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Diante do exposto, indefere-se os recursos. 

 

 

 

B01_39-1 /  

B01_32-2 /  

B01_34-3 

 

Após analisar os recursos, a Banca entendeu por anular a questão. 

 

“Hiperlink é sinônimo de link e significa qualquer coisa que se coloca em uma 

página da web e que, quando clicada com o lado esquerdo do mouse, abre uma 

página diferente, ou um lugar diferente, da internet. A página diferente pode 

ser do próprio site ou de outro site.” 

Fonte: http://www.otimizacao-sites-

busca.com/links/hlink.htm#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20%E2%80%93%2

0Hiperlink%20%C3%A9,site%20ou%20de%20outro%20site. 

 

“Hiperlink ou hiperligação é qualquer elemento de um hiper texto (páginas 

web) que façam referência a outro texto ou a outra parte deste texto. Ou seja, 

qualquer área clicável de uma página web é um hiperlink. Um hiperlink pode 

também ser referido como um link ou hipertexto.” 

Fonte: https://sites.google.com/site/historiasobreossitesdebusca/historia-da-

internet/tudo-sobre-internet/o-que-e-internet/o-que-e-um-hiperlink 

Deferido Anulada 

http://www.otimizacao-sites-busca.com/links/hlink.htm#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20%E2%80%93%20Hiperlink%20%C3%A9,site%20ou%20de%20outro%20site
http://www.otimizacao-sites-busca.com/links/hlink.htm#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20%E2%80%93%20Hiperlink%20%C3%A9,site%20ou%20de%20outro%20site
http://www.otimizacao-sites-busca.com/links/hlink.htm#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20%E2%80%93%20Hiperlink%20%C3%A9,site%20ou%20de%20outro%20site
https://sites.google.com/site/historiasobreossitesdebusca/historia-da-internet/tudo-sobre-internet/o-que-e-internet/o-que-e-um-hiperlink
https://sites.google.com/site/historiasobreossitesdebusca/historia-da-internet/tudo-sobre-internet/o-que-e-internet/o-que-e-um-hiperlink
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Sendo assim, é possível analisar que link e hyperlink são sinônimos. Portanto, 

existem duas alternativas que respondem a questão. 

 

Diante do exposto, defere-se os recursos. 

 

 

B01_40-1 /  

B01_38-2 /  

B01_31-3 

 

Após analisar os recursos, a Banca entendeu por não anular a questão. 

 

A alternativa B se refere ao espaço em que o remetente coloca o endereço de 

e-mail do destinatário é o espaço conhecido como “Para” ou “To”. Já a 

alternativa D, se refere ao espaço em que se coloca o e-mail daquele que deve 

receber uma cópia do email enviado ao destinatário principal. 

 

Indeferido Gabarito 

mantido 
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Fonte: 

http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_web2/parada_01/pdf/o_que_e_

correio%20eletronico.pdf 

 

Diante do exposto, indefere-se os recursos. 
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Questão Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

 

B01_41-1 /  

B01_43-2 /  

B01_45-3 

 

Após análise da Banca, verifica-se que a questão 

apresenta mais de uma alternativa correta. Com 

isso, decide-se por anulá-la. 

Deferido Anulada 

 

B01_42-1 /  

B01_45-2 /  

B01_48-3 

 

Após análise da Banca, verifica-se que a questão 

apresenta mais de uma alternativa correta. Com 

isso, decide-se por anulá-la. 

Deferido Anulada 

 

B01_43-1 /  

B01_47-2 /  

B01_44-3 

Após análise da Banca, verifica-se que a alternativa 

correta é a a Letra A, que se refere ao Mato Grosso. 

Com isso, decide-se por alterar o gabarito da 

questão. 

Deferido Letra A 
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B01_44-1 /  

B01_41-2 /  

B01_53-3 

 

Após análise da Banca, verifica-se que os recursos 

interpostos são improcedentes, tendo em vista que 

a questão está devidamente formulada, bem como 

as suas alternativas de resposta. 

 

Para isso, leva-se em consideração a seguinte Lei: 

 

A Lei Complementar n° 41 de 22 de dezembro de 

1981 cria o Estado de Rondônia, cujo presidente na 

época era João Figueiredo. 

 

Por essa razão, decide-se por manter o gabarito. 

Indeferido Gabarito mantido 

 

B01_45-1 /  

B01_42-2 /  

B01_46-3 

 

Após análise da Banca, verifica-se que houve erro na 

elaboração da questão. Com isso, decide-se por 

anulá-la. 

Deferido Anulada 
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B01_46-1 /  

B01_52-2 /  

B01_47-3 

 

Após análise da Banca, verifica-se que os recursos 

não procedem, tendo em vista que os candidatos, 

com conhecimento sobre o tema, não teriam 

dificuldade em resolver a questão. Com isso, decide-

se por manter o gabarito. 

 

Indeferido Gabarito mantido 

 

B01_47-1 /  

B01_54-2 /  

B01_49-3 

 

Recurso não procede, tendo em vista que a questão 

está devidamente formulada, bem como as suas 

alternativas de resposta. Mantém-se o gabarito. 

Indeferido Gabarito mantido 

 

B01_49-1 /  

B01_51-2 /  

B01_41-3 

 

Após análise da Banca, verifica-se que os recursos 

não procedem, tendo em vista que os candidatos, 

com conhecimento sobre o tema, não teriam 

dificuldade em resolver a questão. Com isso, decide-

se por manter o gabarito. 

 

Indeferido Gabarito mantido 



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA/RO  
Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva 

 
 

 

B01_51-1 /  

B01_44-2 /  

B01_50-3 

 

 

Após análise da Banca, verifica-se que a questão 

apresenta uma única alternativa correta, cuja 

redação: promover o desenvolvimento econômico 

com o menor impacto ambiental. Com isso, decide-

se por manter o gabarito. 

 

 

Indeferido Gabarito mantido 

 

B01_52-1 /  

B01_53-2 /  

B01_54-3 

 

 

Recurso não procede, tendo em vista que a questão 

está devidamente formulada, bem como as suas 

alternativas de resposta e a imagem. Mantém-se o 

gabarito. 

 

Indeferido Gabarito mantido 

 

B01_54-1 /  

B01_50-2 /  

B01_43-3 

 

Após análise da Banca, verifica-se que a questão 

apresenta uma única alternativa correta, cuja 

redação: grande seca. Com isso, decide-se por 

manter o gabarito. 

Indeferido Gabarito mantido 
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B01_55-1 /  

B01_46-2 /  

B01_55-3 

 

Após análise da Banca, verifica-se que os recursos 

são improcedentes, tendo em vista que a questão 

está devidamente formulada, bem como as suas 

alternativas de resposta. Ademais, a grafia presente 

na alternativa correta é aceita e, inclusive, consta 

em materiais de renomados cursos preparatórios 

para concursos. Com isso, decide-se por manter o 

gabarito. 

 

Indeferido Gabarito mantido 
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Questão Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 

Resposta Alterada para: 
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B01_56-1 /  

B01_56-2 /  

B01_58-3 

 

Recurso não procede, tendo em vista que a 

questão está devidamente formulada, bem 

como as suas alternativas de resposta. Sendo 

assim, mantém-se o gabarito. 

 

Indeferido Gabarito mantido 

 

B01_59-1 /  

B01_59-2 /  

B01_59-3 

 

Recurso não procede, já que para aprovação 

de uma nova legislação requer votação e 

aprovação do legislativo. Já o código em 

questão foi assinado pelo prefeito Hildon 

Chaves, secretários municipais presentes e 

por membros da Comissão de Ética dos 

Agentes Públicos Municipais de Porto Velho. 

Sendo assim, mantém-se o gabarito. 

 

Indeferido Gabarito mantido 

 

 


