
 
 

  RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022, DE 22 DE FEVEREIRO 2022. 

CONCURSO PÚBLICO 
(Prefeitura Municipal de Erval Velho) 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

507   ADVOGADO 10 Contra Gabarito 
Situação: DEFERIDO 

 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
O recurso atende ao candidato, pois a alternativa “B” apresenta um inciso que está listado no § 2º 
do Art. 3º da Lei Federal 8.666/93. 
Diante do exposto, DEFERE-SE o recurso, anulando-se a questão e pontuando-se para todos os 
cargos onde a questão se fizer presente. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

2    ASSISTENTE SOCIAL 04 Contra Gabarito 
Situação: DEFERIDO 

 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
A fundamentação do candidato é assertiva, pois de fato a alternativa I é correta de acordo com o 
Código de Ética Profissional, sendo cabível a anulação da referida questão. 
Diante do exposto, DEFERE-SE o recurso, anulando-se a questão e pontuando-se para todos os 
participantes do cargo. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 
  265 | 581 CONTROLE INTERNO | ODONTÓLOGO 14 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 
 

Em resposta aos recursos recebidos, afirma-se: 
 
Esta questão exigia do candidato uma análise do período completo e não apenas da palavra que 
precede o que.  
Segue a análise completa do período: 
Considerando que1 os humanos usam suas capacidades para aliviar sofrimentos e satisfazer 
aspirações, decorre que2 devemos ser mais felizes que3 nossos ancestrais medievais e que4 

eles devem ter sido mais felizes que5 os caçadores da Idade da Pedra. 

Considerando que1 -  Este que completa o sentido do verbo, portanto, é uma conjunção 
integrante.; 
decorre que2 – Este que completa o sentido do verbo, portanto, é uma conjunção integrante 
devemos ser mais felizes que3 nossos ancestrais medievais – Este que completa o sentido “mais 
que” imprimindo ao período uma locução conjuntiva comparativa de superioridade, além de ser 
retomada a comparação no que5 

, decorre que2 devemos ser mais felizes que3 nossos ancestrais medievais e que4 eles devem 
ter sido mais felizes que5 os caçadores da Idade da Pedra. 
Observa-se agora que há um “e” (conjunção coordenativa aditiva) cuja função é somar orações, 
que neste caso, ainda serve de complemento do verbo anterior decorre, o qual está elíptico, mas 
pode ser resgatado pela conjunção aditiva, após a intercalação de uma oração subordinada 
adverbial comparativa. Assim, tem-se o entendimento da frase, por recursos gramaticais, 
sintáticos e semânticos que a oração adicionada após o “e” completa o sentido do verbo, ou seja: 
e (decorre) que eles devem ter sido mais felizes que os caçadores da Idade da Pedra. 
Diante do exposto, INDEFEREM-SE os recursos, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022, DE 22 DE FEVEREIRO 2022. 

CONCURSO PÚBLICO 
(Prefeitura Municipal de Erval Velho) 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

265   CONTROLE INTERNO  21 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
O recurso não assiste ao recorrente, não há embasamento para dar continuidade à 
solicitação. Os argumentos do candidato não devem prosperar, tendo em vista que a 
resposta da questão está de acordo com a situação problema colocada. 
Em resposta ao recurso interposto, segue resolução: 

𝛿

15
=

𝛾

16
= 2,3 

Da proporção acima, retiramos os valores de 𝛿 e 𝛾: 
𝛼 = 34,5 e 𝛾 = 36,8 
Agora, calculamos o valor de 15𝛿 − 8𝛾: 

15𝛿 − 8𝛾 = (15 × 34,5) − (8 × 36,8) = 517,5 − 294,4 = 𝟐𝟐𝟑, 𝟏 
 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

741   CONTROLE INTERNO  03 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
Analisando os argumentos recursais, a banca decide que os mesmos não assistem 
razão, estando, portanto indeferido. No conteúdo programático consta “Licitação: 
conceito, finalidades, princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e 
vedação; modalidades; procedimento, revogação e anulação; sanções penais; normas 
gerais de licitação.” A questão referida é sobre licitação, estando, portanto, dentro o 
conteúdo. 
A Lei já está em vigor desde sua publicação, juntamente com a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 até 2023. Após esse prazo a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
revogará: 
“Art. 193. Revogam-se: 
I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na data de publicação 
desta Lei; 
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e os 
arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos 
da publicação oficial desta Lei. 
Art. 194. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm  
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

  654 CONTROLE INTERNO   03 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
Analisando os argumentos recursais, a banca decide que os mesmos não assistem razão, 
estando portanto indeferido. No conteúdo programático consta “Licitação: conceito, finalidades, 
princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades; 
procedimento, revogação e anulação; sanções penais; normas gerais de licitação.” A questão 
referida é sobre licitação, estando, portanto, dentro do conteúdo do edital. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE os recursos, permanecendo a alternativa já exposta. 

 



 
 

  RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022, DE 22 DE FEVEREIRO 2022. 

CONCURSO PÚBLICO 
(Prefeitura Municipal de Erval Velho) 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

79  FARMACÊUTICO 05 Contra Gabarito 
Situação: DEFERIDO 

 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
A questão apresenta erro material que impede a análise adequada da situação exposta.  
Diante do exposto, DEFERE-SE o recurso, anulando-se a questão e pontuando-se para todos os 
concorrentes ao cargo. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

  431  FISIOTERAPEUTA 03  Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
O recurso não assiste razão, primeiramente, pois o plágio questionado é improcedente, pois a 
fonte é citada na imagem. Segundo ponto, os termos indicados como obsoletos pela pelo 
recursante, encontram-se na alternativa incorreta, logo, não impedem o candidato de analisar o 
que é correto frente à imagem. Pela imagem, nota-se claro derrame subpulmonar, o que não 
impede a indicação da resposta correta, conforme apontado, pois é a única que discorre sobre o 
fato.  
https://www.scielo.br/j/jpneu/a/TpLsFyFrnDQY8jQWxLkCj3r/?lang=pt# 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 
317 | 581  ODONTÓLOGO 07 Contra Gabarito 
Situação: DEFERIDO COM TROCA DE GABARITO 

 
 
 

Justificativa: 
 

Em resposta aos recursos recebidos, afirma-se: 
Deferido com troca de alternativa para “B”, pois de acordo com o Ministério da Saúde, a múltipla 
exposição aos fluoretos implica maior risco de desenvolvimento da fluorose dentária, em 
diferentes graus, e, portanto, requer a adoção de práticas de uso seguro, consciente e 
parcimonioso, sendo “B” a resposta correta à questão, não “A”. Solicita-se troca de gabarito para 
“B” como correta. 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_fluoretos.pdf 
Diante do exposto, DEFEREM-SE os recursos, alternando-se o gabarito para à letra “B”. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 
  62 | 384  PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA | FISIOTERAPEUTA  28  Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 
 

Em resposta aos recursos recebidos, afirma-se: 
Apesar da divergência na data, o mesmo site citado nos recursos afirma que o Marechal Floriano 
Peixoto foi o segundo presidente do Brasil, fato que não prejudica a marcação da resposta 
correta, razão pela qual negamos os recursos. 
Diante do exposto, INDEFEREM-SE os recursos, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

221  AGENTE ADMINISTRATIVO 02 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
O recurso não atende ao candidato, pois o princípio da impessoalidade tem como objetivo 
exclusivo a finalidade pública enquanto o princípio da moralidade trata sobre o modo geral de 
bons costumes em sociedade aplicado como regra na administração pública. Embora o exemplo 
possa dar noções de que sirva também para o princípio da impessoalidade, o enunciado deixa 
claro essa diferença entre os dois princípios.  
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 



 
 

  RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022, DE 22 DE FEVEREIRO 2022. 

CONCURSO PÚBLICO 
(Prefeitura Municipal de Erval Velho) 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

2 ASSISTENTE SOCIAL  02 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
De acordo com artigo 16º do Estatuto do Idoso está disposto que: Ao idoso internado ou em 
observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as 
condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. 
(Grifo para destacar que a lei trata do direito do idoso). E não atribui este dever à família. Nestes 
termos, é uma questão clara de conhecimento dos princípios que fundamentam a referida 
legislação e de interpretação do disposto na alternativa. Assim sendo, se mantem a reposta 
apresentada no gabarito.  Não sendo cabível de anulação. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

  608  MÉDICO VETERINÁRIO 02 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
De acordo com o item 5.3.9 da referida Portaria (326/1997): Os refeitórios, lavabos, vestiários e 
banheiro de limpeza do pessoal auxiliar do estabelecimento devem estar completamente 
separados dos locais de manipulação de alimentos e não devem ter acesso direto e nem 
comunicação com estes locais. 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs1/1997/prt0326_30_07_1997.html 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

444  CONTROLE INTERNO 03 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
Analisando os argumentos recursais, a banca decide que os mesmos não assistem razão, 
estando, portanto, indeferido. No conteúdo programático consta “Licitação: conceito, finalidades, 
princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades; 
procedimento, revogação e anulação; sanções penais; normas gerais de licitação.” A questão 
referida é sobre licitação, estando, portanto, dentro do conteúdo do edital. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

581 ODONTÓLOGO 04 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
Indeferido. Com base na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP), em 
seu artigo de revisão, em casos de fraturas radiculares – terço médio, três tomadas de radiografia 
periapicais são indicadas, sendo elas: 1 paralelismo com posicionador; 1 com variação vertical de 
+20º; 1 com variação vertical de -20º. 
http://www.fo.usp.br/wp-content/uploads/Manualtrauma.pdf  
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022, DE 22 DE FEVEREIRO 2022. 

CONCURSO PÚBLICO 
(Prefeitura Municipal de Erval Velho) 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

384   FISIOTERAPEUTA  05 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
Indeferido. O recurso não assiste razão, pois de acordo com a Universidade de São Paulo – USP, 
A respiração apnêustica consiste em uma respiração profunda com pausa de 2 a 3 segundos no 
final da inspiração. Pode ser observado em lesões na região dorso-medial da metade inferior da 
ponte. Em geral, associada a infarto pontino causado por trombose da artéria basilar. 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5003548/mod_resource/content/1/Coma%20e%20outros
%20estados%20de%20conscie%CC%82ncia.pdf 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

4  FISIOTERAPEUTA 07 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
Indeferido. O recurso não assiste razão, pois as outras doenças não devem ser notificadas 
semanalmente, e sim, imediatamente, conforme a Portaria, logo, o indicado pelo recursante é 
improcedente e fora dos termos legais de Notificação Compulsória. 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt0264_19_02_2020.html 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

718 FISIOTERAPEUTA 10 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
Indeferido. Conforme lemos, Pesquisa de disdiadococinesia: diadococinesia é a capacidade de 
inverter, rapidamente, a direção de um movimento. As duas provas mais utilizadas para avaliação 
da diadococinesia são: a supinação-pronação da mão (movimentos rápidos, alternados, batendo 
ora com a palma, ora com o dorso da mão na mesa ou no próprio joelho) e o sinal do rechaço. 
Essa prova alterada indica que há disdiadococinesia (incoordenação de origem cerebelar). A 
capacidade de realizá-la é chamada eudiadococinesia. Sua dificuldade é designada 
disdiadococinesia, e a incapacidade de realizá-la recebe o nome de adiadococinesia. Para avaliar 
o sinal do rechaço, testa-se mandando o paciente fletir o antebraço sobre o braço, no que é 
impedido pelo dedo do examinador. 
https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-SEMIOLOGIA-
MEDICA.pdf 
 Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

581  ODONTÓLOGO 10 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
Indeferido. O recurso não assiste razão, pois Sintomas são as queixas que um paciente relata ao 
profissional de saúde em uma consulta, ou seja, trata-se de uma alteração no corpo que é 
percebida pelo próprio paciente. Assim como a sensibilidade, a vermelhidão e o sangramento 
gengival podem ser referidos pelo paciente, como uma alteração observada, ou identificados pelo 
CD, trata-se de uma ideia errônea afirmar que só o CD irá ver a presença desses sintomas, 
estes, possivelmente identificados pelo paciente na higiene dental, alimentação ou manipulação 
da cavidade oral, logo, o conceito de sintoma é adequado aos apresentados nas alternativas, 
mantendo-se “D” como correta. 
 Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
 



 
 

  RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022, DE 22 DE FEVEREIRO 2022. 

CONCURSO PÚBLICO 
(Prefeitura Municipal de Erval Velho) 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

444  CONTROLE INTERNO 11 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
Pode-se constatar, ao se verificar a fonte, devidamente referenciada no texto: Adaptado de: 
HARARI, Yuval Noah. Sapiens − uma breve história da humanidade, 
 Que  a tipologia predominante no texto  não é a  descritiva. 
Cabe aqui pontuar a diferença entre tipo e gênero textual, bem como os recursos discursivos 
utilizados para fundamentar a intencionalidade do texto. 
Nesse sentido, classifica-se como tipo textual descritivo  aquele que se caracteriza por expor as 
características ou propriedades de algum objeto, seja ele material (como uma paisagem, um 
produto físico etc.), seja imaterial (uma sensação, um serviço, um produto digital etc.). 
 
O propósito da descrição consiste em fornecer uma apresentação consistente com o objetivo do 
apresentador, de modo que o leitor ou ouvinte possa ter uma visualização mental do objeto 
apresentado. 
 
Características e estrutura dos textos descritivos: 
O texto descritivo se caracteriza por uma forte presença de verbos de ligação e adjetivos ou 
outros qualificadores, que servem ao intuito de construir-se uma imagem mental do objeto 
apresentado. É muito comum a esse tipo textual uma forte presença da descrição visual, desse 
modo, a observação criteriosa do objeto faz-se uma ação fundamental. 
 
Exemplos de textos descritivos: Listas de compras, Anúncios de classificados, Currículos 
https://www.portugues.com.br/redacao/tipos-
textuais.html#:~:text=S%C3%A3o%20os%20tipos%20narrativo%2C%20descritivo,algum%20tipo
%20de%20a%C3%A7%C3%A3o%20social. 
 
 Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 
384 | 643  CONTROLE INTERNO 12 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 
 

Em resposta aos recursos recebidos, afirma-se: 
A fundamentação do recurso está muito bem explicada e correta, porém, não adequada à 
questão, visto que o enunciado é claro: “Quanto à análise sintática do período em destaque, 
identifique a classificação incorreta”, ou seja, o candidato deveria assinalar o ERRO. 
Diante do exposto, INDEFEREM-SE os recursos, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 
444 | 803 CONTROLE INTERNO | FONOAUDIÓLOGO 16 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 
 

Em resposta aos recursos recebidos, afirma-se: 
Se as pessoas são o sujeito explícito e determinado no 1º verso, também passam a ser a 
referência de sujeito dos demais versos. 
O sujeito indeterminado é o tipo de sujeito que não pode ser identificado na oração. Isso 
acontece quando não conseguimos perceber, pelo contexto ou pelo verbo que o 
acompanha, quem praticou a ação. Exemplo: Estão cantando na praça desde ontem. 
Portanto, pelo contexto, sabemos que as pessoas são o sujeito desses versos. 
https://www.todamateria.com.br/sujeito-
indeterminado/#:~:text=O%20sujeito%20indeterminado%20%C3%A9%20o,cantando%20na%20p
ra%C3%A7a%20desde%20ontem. 
Diante do exposto, INDEFEREM-SE os recursos, permanecendo a alternativa já exposta. 

 



 
 

  RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022, DE 22 DE FEVEREIRO 2022. 
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Inscrição Cargo Questão Solicitação 

444  CONTROLE INTERNO 18 Contra Gabarito 
Situação: DEFERIDO 

 
Justificativa: 

 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
Tendo sido observado o correto uso da palavra “flexa", adjetivo feminino sinônimo de flexível, o 
qual torna correta a alternativa “D” da referida questão, igualmente à alternativa “A”, o pedido de 
anulação da questão será deferido.  
Diante do exposto, DEFERE-SE o recurso, anulando-se a questão e pontuando-se para todos os 
cargos onde a questão se fizer presente. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 
481 | 581  ADVOGADO | ODONTÓLOGO 22 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 

Justificativa: 
 

Em resposta aos recursos recebidos, afirma-se: 
O recurso não assiste ao candidato, não há embasamento para dar continuidade à solicitação do 
recursante. Os argumentos do candidato não devem prosperar, tendo em vista que a resposta da 
questão está de acordo com a situação problema colocada. 
Em resposta ao recurso interposto, segue resolução: 
Os quatro menores quocientes são 1, 1, 1 e 2, logo: 
 

 1 1 1 2 
256 160 96 64 32 
96 64 32 0  

𝑀 −𝑁 = 256 − 160 = 𝟗𝟔 
Gabarito: letra “D” 
Diante do exposto, INDEFEREM-SE os recursos, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

444 | 643 | 384 | 62 | 231  
 CONTROLE INTERNO | FISIOTERAPEUTA 

PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA | TEC. TESOURARIA 
 27 Contra Gabarito 

Situação: DEFERIDO 
 

Justificativa: 
 

Em resposta aos recursos recebidos, afirma-se: 
A questão apresenta erro material. 
Diante do exposto, DEFERE-SE o recurso, anulando-se a questão e pontuando-se para 
todos os participantes dos cargos onde a questão se fizer presente. 

 
 
 
 

Sem mais, 
Registra-se e publica-se, 

 
Joaçaba, 02 de Maio de 2022. 

APRENDER.COM 
 


