
 

Belo Horizonte, 31 de maio de 2016. 
 
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino 
NESTA 
 

Ref.: Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de 
Presidente Juscelino – Concurso Público – Edital nº 01/2016. 

 
DOS RECURSOS 
 

Foram protocolados/enviados recursos, conforme resumo a seguir: 
 

INSC. NOME CARGO Nº DA 
PROVA PROVA Nº DA 

QUESTÃO 

1290 ANDERSON LUIZ DE ALMEIDA GONZAGA  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
03 MATEMÁTICA  13 
08 RAC. LÓGICO  36 

1856 ANTÔNIO PIRES PEREIRA FILHO  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  08 RAC. LÓGICO 36 
1004 BRUNA GABRIELA SIQUEIRA SOUZA  NUTRICIONISTA  21 ESPECIFICA  34 

1935 DANIELA RODRIGUES PITANGUI  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
03 MATEMÁTICA  12, 16 
05 CONH. GERAIS  21, 26, 27, 28 
08 RAC. LÓGICO  36 

1956 DEISE LAINE MOREIRA ROCHA  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  08 RAC. LÓGICO 36 
1137 FÂMYLA DE DEUS MELO  FARMACEUTICO/BIOQUÍMICO  18 ESPECIFICA  34 
1109 GUSTAVO ALGUSTO MOREIRA  MOTORISTA  03 MATEMÁTICA  12 
1160 HUMBERTO BARBOZA  AUXILIAR DE OFICINA  08 RAC. LÓGICO 36 
1440 JANE PEREIRA DINIZ  VETERINÁRIO  29 ESPECIFICA  35 
1884 JENIFER MARIA DA SILVA  AGENTE ADMINISTRATIVO  04 MATEMÁTICA  17 
1759 JUCÉLIA GONÇALVES SANTOS OLIVEIRA  ENFERMEIRO  16 ESPECIFICA  33 
1267 KÁTIA JESUS SARAIVA  TÉCNICO EM ENFERMAGEM  10 G.L.S PÚBLICA  22, 25 
1970 LUCAS BATISTA THEODORO  VETERINÁRIO  29 ESPECIFICA  35 
1070 MAGNA RODRIGUES DA SILVA  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  08 RAC. LÓGICO 36 

1025 PATRICIO ANTÔNIO DOS SANTOS  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA PEB 2 (Educação Física) 
02 PORTUGUES  10 
27 ESPECIFICA  32, 33, 34 

1504 PAULO ANDRÉ DE ALMEIDA  FISIOTERAPEUTA  19 ESPECIFICA  32, 38 
1600 RITA LIVIA AVILA DO SACRAMENTO  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  08 RAC. LÓGICO 36 
1146 ROGÉRIO COELHO  MOTORISTA  01 PORTUGUES  09 
1264 VIVIANE ESTELA DUMBÁ MOREIRA  EDUCADOR EM SAÚDE  11 G.L.S PÚBLICA  32, 35, 36 

 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
 
 



 

NOSSO PARECER 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO 09. RECURSO INDEFERIDO.  A palavra “gratuito” não está 
acentuada, portanto a separação silábica está incorreta.  
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 02, QUESTÃO 10. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Houve 
um equívoco ao definir a questão. De fato o conteúdo cobrado não consta no Programa de Provas do Edital. O 
conteúdo faz parte das figuras de linguagem, tema abordado pela Estilística da gramática tradicional.    
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 03, QUESTÃO 12. RECURSO INDE FERIDO.  4,6 horas corresponde a 4 horas + 
0,6 horas. 
 
Utilizando uma regra de três simples teremos: 
 
1 hora - - - - - - -  60 minutos 
0,6 hora - - - - - -  x 
1*x = 0,6*60 
X = 36 minutos 
 
Logo teremos 4 horas e 36 minutos ou 240 minutos + 36 minutos = 276 minutos. 
 
Como o primeiro maratonista gastou 276 minutos e o segundo maratonista 280 minutos, fica evidente que o 
primeiro foi mais rápido por gastar um tempo menor uma vez que ambos maratonistas percorreram a mesma 
distancia. 
 
Quem chega primeiro é aquele que gasta o menor tempo. 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 03, QUESTÃO 13. RECURSO INDE FERIDO.  O recurso apresenta cálculos 
incorretos na conversão das medidas. 
 
35 cm = 0,35 m 
20 cm = 0,2 m 
Logo, teremos: 0,35 m* 0,2m = 0,07 m2 
 
Ou,  
 
35 cm * 20 cm = 700 cm2 
 
Para converter 700 cm2 deve-se dividir por 10000, logo, 
 
700/10000 = 0,07 m2 

 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 03, QUESTÃO 16. RECURSO INDE FERIDO.  Cálculo da área do paralelogramo 
base x altura: 
 
Base do paralelogramo = 8 cm 
Altura = ¼ da base = 8/4 = 2 cm 
 
Então teremos: 
 
Área = 8 * 2 = 16 cm2 
 
Perímetro = soma dos lados = 8 + 8 + 2 + 2 = 20 cm 
 
A razão significa DIVISÃO e não potência conforme é apresentado no recurso. Sendo que divisão consta no 
Programa de Provas do Edital. 
 
 



 

Assim, teremos: 
 
A razão entre a área e o perímetro = 16/20 
Ao simplificar esta fração por 4, teremos: 
 
4/5, alternativa “C”. Quanto às unidades, não é necessário fazer comparativo entre elas. 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 04, QUESTÃO 17. RECURSO INDE FERIDO.  M = C + J. Logo, J = M – C 
 
J = 2650 – 2500 
J = 150 
 
J = (c*t*i)/100 
150 = (2500*3*i)/100 
150*100 = 7500i 
I = 15000/7500 
I = 2% a.m 
 
Porém no cálculo de juros simples, 2% a.m é equivalente a 24% a.a, ou seja, basta multiplica 2%a.m por 12 que 
será encontrado 24% a.a, alternativa “B”.  
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 05, QUESTÃO 21. RE CURSO INDEFERIDO. As Sugestões 
Bibliográficas, conforme, o próprio nome versa, são Sugestões e, podemos usar quaisquer fontes desde que 
estejam de acordo com o Programa de Provas inserido no Edital do Concurso "História e Geografia nacionais". 
As questões contestadas abordam temas sobre História e Geografia Nacionais. 
 
Verifique o Programa de Provas que aborda os seguintes temas: Política e Economia nacionais. Sociedade e 
costumes nacionais (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, televisão, educação, saúde, 
esporte, gastronomia...). História e Geografia nacionais . Descobertas e inovações científicas e tecnológicas. 
Meio ambiente.  
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 05, QUESTÃO 26. RE CURSO INDEFERIDO. Não há dupla 
interpretação em nenhuma das alternativas. A palavra "externas", como o candidato afirma, através do recurso, 
não consta em nenhuma das alternativas da citada questão. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 05, QUESTÃO 27. RE CURSO INDEFERIDO. As Sugestões 
Bibliográficas, conforme, o próprio nome versa, são Sugestões e, podemos usar quaisquer fontes desde que 
estejam de acordo com o Programa de Provas inserido no Edital do Concurso "História e Geografia nacionais".  
 
As questões contestadas abordam temas sobre História e Geografia Nacionais. 
 
Verifique o Programa de Provas que aborda os seguintes temas: Política e Economia nacionais. Sociedade e 
costumes nacionais (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, televisão, educação, saúde, 
esporte, gastronomia...). História e Geografia nacionais . Descobertas e inovações científicas e tecnológicas. 
Meio ambiente.  
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 05, QUESTÃO 28. RE CURSO INDEFERIDO. As Sugestões 
Bibliográficas, conforme, o próprio nome versa, são Sugestões e, podemos usar quaisquer fontes desde que 
estejam de acordo com o Programa de Provas inserido no Edital do Concurso "História e Geografia nacionais".  
 
As questões contestadas abordam temas sobre História e Geografia Nacionais. 
 
Verifique o Programa de Provas que aborda os seguintes temas: Política e Economia nacionais. Sociedade e 
costumes nacionais (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, televisão, educação, saúde, 
esporte, gastronomia...). História e Geografia nacionais . Descobertas e inovações científicas e tecnológicas. 
Meio ambiente.  
 



 

PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO Nº 08, QUESTÃO 36. RECUR SO DEFERIDO. ALTERAR RESPOSTA PARA 
ALTERNATIVA “B”. Houve um equívoco ao definir a resposta correta da questão. De fato a alternativa correta é a 
Letra “B” – Batedeira.  
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 10 , QUESTÃO 22. RECURSO INDEFERIDO. A 
confirmação de uma doença ou agravo deve sim desencadear a notificação compulsória de doenças, mas é 
importante frisar que a notificação deve ser feita antes da confirmação do diagnóstico, ou seja, ela deve ser 
notificada quando se suspeita da ocorrência de determinada doença, para medidas preventivas sejam tomadas. 
 
Se a notificação for ser feita somente depois da confirmação, muitas pessoas poderão pegar a doença e ela se 
espalhar se nenhuma medida preventiva tiver sido tomada. Ao contrário, quando a notificação ocorre quando o 
caso é suspeito, todas as medidas de controle para evitar uma epidemia podem ser acionadas. 
 
Por esse motivo a alternativa foi considerada errada: a frase deveria ser: “Será realizada diante a suspeita ou 
confirmação de doença ou agravo”. 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 10 , QUESTÃO 25. RECURSO INDEFERIDO. A 
banca considerou que os argumentos apontados pelo candidato não são suficientes, uma vez que partir do Pacto 
de Gestão, nenhum município poderia mais se habilitar nos formatos da NOB 01/96 e NOAS 2002, de forma que 
sim, eles podem ser considerados SUSPENSOS a partir de então. Novas habilitações não seriam admitidas, mas 
o município faz a progressão/adesão, conforme os interesses e disponibilidades locais, mas sim, serão 
substituídos gradativamente pelos instrumentos do Pacto de Gestão. 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 11 , QUESTÃO 32. RECURSO INDEFERIDO. A 
confirmação de uma doença ou agravo deve sim desencadear a notificação compulsória de doenças, mas é 
importante frisar que a notificação deve ser feita antes da confirmação do diagnóstico, ou seja, ela deve ser 
notificada quando se suspeita da ocorrência de determinada doença, para medidas preventivas sejam tomadas. 
 
Se a notificação for ser feita somente depois da confirmação, muitas pessoas poderão pegar a doença e ela se 
espalhar se nenhuma medida preventiva tiver sido tomada. Ao contrário, quando a notificação ocorre quando o 
caso é suspeito, todas as medidas de controle para evitar uma epidemia podem ser acionadas. 
 
Por esse motivo a alternativa foi considerada errada: a frase deveria ser: “Será realizada diante a suspeita ou 
confirmação de doença ou agravo”. 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 11 , QUESTÃO 35. RECURSO INDEFERIDO. A 
banca considerou que os argumentos apontados pelo candidato não são suficientes, uma vez que partir do Pacto 
de Gestão, nenhum município poderia mais se habilitar nos formatos da NOB 01/96 e NOAS 2002, de forma que 
sim, eles podem ser considerados SUSPENSOS a partir de então. Novas habilitações não seriam admitidas, mas 
o município faz a progressão/adesão, conforme os interesses e disponibilidades locais, mas sim, serão 
substituídos gradativamente pelos instrumentos do Pacto de Gestão. 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 11 , QUESTÃO 36. RECURSO INDEFERIDO. 
Primeiramente, é importante ressaltar que a banca não tem informação para qual categoria profissional será 
direcionado o Concurso Público, somente o nível de instrução do candidato em fundamental, médio ou superior. 
Independente disso, o tema “Programa Nacional de Imunização” é um dos maiores programas de saúde pública 
do Brasil e do Mundo e está relacionado diretamente com a vigilância epidemiológica, de forma que este conteúdo 
é, sim, conteúdo de legislação de saúde pública, INDEPENDENTE DA CATEGORIA PROFISSIONAL. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 16 – ENFERMEIRO, QUESTÃO 33. RE CURSO INDEFERIDO. O Gabarito divulgado 
anteriormente em 15/05/2016 consta como resposta correta de fato alternativa “A”. Devendo o candidato ter se 
equivocado ao verificar o Gabarito Provisório.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 16 – ENFERMEIRO, QUESTÃO 40. RE CURSO INDEFERIDO. Segundo o novo Manual 
Instrutivo – 3º Ciclo (2015 – 2016) (http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/Manual_Instrutivo_3_Ciclo_PMAQ.pdf)  
são compromissos das Equipes de Atenção Básica (incluindo as equipes de saúde bucal e NASF) 
 



 

I - Organizar o processo de trabalho da equipe em conformidade com os princípios da atenção básica previstos no 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica e na Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB);  
II - Implementar processos de acolhimento à demanda espontânea para a ampliação, facilitação e qualificação do 
acesso;  
III - Alimentar o Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica/e-SUS-SISAB de forma regular e consistente, 
independentemente do modelo de organização da equipe e segundo os critérios do Manual Instrutivo; 
IV - Programar e implementar atividades, com a priorização dos indivíduos,     famílias e grupos com maior risco e 
vulnerabilidade;  
V - Instituir espaços regulares para a discussão do processo de trabalho da equipe e para a construção e 
acompanhamento de projetos terapêuticos singulares; 
VI - Instituir processos autoavaliativos como mecanismos disparadores da reflexão sobre a organização do trabalho da 
equipe, com participação       de todos os profissionais que constituem a equipe;  
VII - Desenvolver ações intersetoriais voltadas para o cuidado e a promoção da saúde; 
VII - Pactuar metas e compromissos para a qualificação da Atenção Básica com a gestão municipal. 

  
A alternativa “D” está correta, conforme a transcrição do compromisso exposto no Manual Instrutivo – 3º Ciclo 
(2015 – 2016): 
 

"Alimentar o Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica/e-SUS-SISAB de forma regular e consistente, 
independentemente do modelo de organização da equipe e segundo os critérios do Manual Instrutivo". 

 

A palavra SEGUNDO na frase significa CONFORME/DE ACORDO, assim fica claro que o candidato equivocou-se 
na interpretação da alternativa. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 18 – FARMACEUTICO/BIOQUÍMICO, Q UESTÃO 34. RECURSO INDEFERIDO. A 
questão não perguntava de maneira geral, que gênero de bactérias apresentava prova da catalase positiva, e sim, 
as que apresentavam catalase NEGATIVA: “De uma maneira geral, são catalase positivas, “EXCETO”.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 19 – FISIOTERAPEUTA, QUESTÃO 32 . RECURSO INDEFERIDO.  
 

 



 

 

 
 
Tais informações deveram ser verificadas através da Fonte : GUYTON, A.C.;HALL, J.E.  Tratado de Fisiologia Médica. 
11ª Ed. Rio de Janeiro, Elsevier Ed., 2006. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 19 – FISIOTERAPEUTA, QUESTÃO 38 . RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA.  Houve um equívoco ao definir o enunciado da questão. A alternativa definida como correta na 
verdade está incorreta, portanto a questão está anulada.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 21 – NUTRICIONISTA, QUESTÃO 34.  RECURSO INDEFERIDO. Realmente, não se 
discute a importância do bócio endêmico como grave problema de saúde pública. 
 
No entanto, a questão fala em atualmente e aí, os dados epidemiológicos mostram que o bócio endêmico foi 
considerado erradicado desde XXXX pelo Ministério de Saúde. O que não quer dizer que não demande de ações 
de controle, apenas que estas tem surtido efeito em manter a doença sob-controle e devem ser mantidas. Mas 
problema de saúde pública hoje em dia, o bócio não é mais considerado, embora tenha sido. Daí a confusão. 
 
Fonte para consulta: http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pcan.php?conteudo=deficiencia_iodo 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 27 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSI CA PEB 2 (EDUCAÇÃO FÍSICA), QUESTÃO 
32. RECURSO INDEFERIDO. Na opção II, está muito claro onde descreve o desenvolvimento como um todo 
“integral” do participante da recreação aos seus benefícios tanto físico como motor. Por isso, erro de interpretação 
do candidato. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 27 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSI CA PEB 2 (EDUCAÇÃO FÍSICA), QUESTÃO 
33. RECURSO INDEFERIDO. A pergunta é muita objetiva: ‘o sistema muscular humano é constituído por vários 
tipos de tecidos’,  
 
Foi citado para cada assertiva três opções, sendo que anatomicamente uma assertiva se encontra com três 
músculos específicos do sistema muscular. 
 
O Programa de Provas do Edital consta matérias sobre ‘fisiologia do exercício’ onde encontramos várias citações 
sobre o ‘sistema muscular humano’.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 27 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSI CA PEB 2 (EDUCAÇÃO FÍSICA), QUESTÃO 
34. RECURSO INDEFERIDO. Quando uma alternativa se encontra com a resposta mais completa comparando 
com as outras opções, logicamente está afirmativa será a correta. Por tanto, ouve erro de interpretação do 
candidato. 
 



 

PROVA ESPECÍFICA Nº 29 – VETERINÁRIO, QUESTÃO 35. R ECURSO DEFERIDO. ALTERAR RESPOSTA 
PARA ALTERNATIVA “A”. Houve um equívoco ao definir a resposta correta da questão. De fato a alternativa 
correta é a Letra “A” – Do animal suspeito de raiva deverão ser coletadas amostras de sangue, saliva e secreções 
após o óbito, ou quando sacrificado na fase adiantada da doença (fase paralítica).   
 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente, 
 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 
 



 

Belo Horizonte, 31 de maio de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino 
NESTA 
 

Ref.:  Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de 
Presidente Juscelino – Concurso Público – Edital nº 01/2016. 

 
 

DO RECURSO 
 
A candidata BRUNA GABRIELA SIQUEIRA SOUZA (n° 1004),  inscrita no cargo de NUTRICIONISTA enviou 
recurso dizendo o seguinte: 
 

“Segundo o Edital 01/2016 da Prefeitura de Presidente Juscelino, disponibilizado no site Exame Auditores e 
Consultores, na página 12, tópico 32 diz: Ao iniciar a prova, o candidato deverá permanecer na sala pelo tempo 
mínimo de 60 (sessenta) minutos. Porém durante a realização da prova as fiscais de sala foram questionadas quanto 
ao tempo de sigilo de prova, estas informaram que foram orientadas que o tempo este é de 30 minutos, ainda assim 
questionadas que no edital fala em 60 minutos, estas questionaram dúvida com o coordenador e este reafirmou que o 
tempo de sigilo é de 30 minutos, e os candidatos da prova foram liberados com o tempo de sigilo de 30 e não 60 
minutos como diz o edital, havendo então DESCUMPRIMENTO do edital, o que é inadmissível. Espero que as 
providências cabíveis sejam tomadas.  

 
 

CONSIDERAÇÕES 
 

Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro na 

nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 

NOSSO PARECER 
 
Chegou ao conhecimento desta empresa que fiscais de salas, quando da aplicação das provas permitiram que 
candidatos deixassem o local de provas após 30 (trinta) minutos do início do certame, quando no Edital previu-se 
a permanência na sala pelo tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos. 
  

Entretanto, a orientação foi aplicada a todos os candidatos envolvidos no certame o que não causou nenhum 
prejuízo, distúrbio ou anomalia aos envolvidos no Concurso e à Administração Municipal. 
 

Há de considerar que foi preservado o principio da isonomia e do sigilo.  
 
 

Portanto o fato apresentado é considerado irrelevante e o Certame ocorreu de forma regular.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda 
Setor de Concursos 


