RESPOSTAS DE ANÁLISE DOS RECURSOS REFERENTE
AO RESULTADO DA PROVA 2ª FASE

EMPRESA: SOUZA CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA

QUESTÃO 16 – ESPECIFICA SEGUNDA FASE
- INDEFERIDO
Na matéria ministrada em sala, na aula nº 01 item 27, encontra-se que as opções
(A) Desemprego;
(B) Baixa renda;
(C) Falta de água tratada;
São condições que aumentam o risco de pessoas adoecerem. A opção
(D) continuidade do tratamento.
Contribui para diminuir o risco de pessoas adoecerem. Sendo a opção correta por
ser a única contrária as demais.

QUESTÃO 17 – ESPECIFICA SEGUNDA FASE
- INDEFERIDO
Considerando que os candidatos foram orientados a acrescentar a palavra “exceto”
ao final do enunciado da questão (ata sala 1, 2, 3).
Considerando ainda que, foi identificada a ausência da palavra “dia” como sendo
falha de digitação, e não altera a afirmativa da letra (B).
Considerando que é clara a opção “C” como resposta certa onde as barreiras
geográficas não são definidas como “escolas, hospitais, postos de saúde, etc” e sim
“rios, morros, mata cerrada, etc.” (Item 14 da apostila de treinamento).

QUESTÃO 18 – ESPECIFICA SEGUNDA FASE
- DEFERIDO - “QUESTÃO ANULADA”
Considerando que houve uma orientação equivocada pela responsável pela
aplicação da prova na sala 01, quando orientou que acrescentassem a palavra
“exceto” no final do enunciado (conforme registro em ata da sala 1), no que tornou a
questão com mais de uma alternativa correta e dificultando o entendimento dos
candidatos, optou-se pela anulação da mesma.
Informamos que o ponto da questão 18 anulada será computado na soma da
pontuação de todos os candidatos que estiveram presentes.
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