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RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS  
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO CISAM MO Nº 001/2019 DE 16 DE ABRIL DE 2019. 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
159 ENGENHEIRO SANITARISTA 06 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
A questão e o respectivo gabarito têm como base a publicação da UFMG, que tem 
como base Von Sperling, M. (2014). Princípios do tratamento biológico de águas 
residuárias. Vol. 1. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 
Editora UFMG. 4a ed., 472 p., que diz: 
Os principais métodos utilizados para as projeções populacionais são (Fair et al, 1968; 
CETESB, 1978; Barnes et al, 1981; Qasim, 1985; Metcalf & Eddy, 1991; Alem Sobrinho 
e Tsutiya, 1999; Tsutiya, 2004):  
- crescimento aritmético    
- crescimento geométrico     
- regressão multiplicativa     
- taxa decrescente de crescimento     
- curva logística     
- comparação gráfica entre cidades similares     
- método da razão e correlação     
- previsão com base nos empregos  
Apenas os métodos utilizados para as projeções populacionais, Taxa Decrescente de 
Crescimento e Crescimento Logístico, podem ser resolvidos também através da análise 
estatística da regressão não linear. 
Consultar Fonte:  
http://www.etg.ufmg.br/wp-content/uploads/2018/09/tim1-2018-2-estudos-populacionais-texto-apoio.pdf 
 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 
159 | 252   ENGENHEIRO SANITARISTA 07 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
A questão e o respectivo gabarito têm como base a publicação da Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro, que diz: “Zonas de pressão em redes de distribuição são cada uma das 
partes em que a rede é subdividida visando impedir que as pressões dinâmica mínima e 
estática máxima ultrapassem os limites recomendados e preestabelecidos. Nota-se, então, 
que uma rede pode ser dividida em quantas zonas de pressão forem necessárias para 
atendimento das condições técnicas a serem satisfeitas.   
Convencionalmente, as zonas de pressão em redes de abastecimento de água potável 
estão situadas entre 15 e 50 mca, tolerando-se até 60 mca em até 10% da área e até 70 
mca em até 5% da mesma zona, como pressão estática máxima, e até 10 mca em 10% e 
até 8 mca em até 5% da mesma zona para pressão dinâmica mínima. Em circunstâncias 
especiais, para populações de até 5000 hab, pode-se trabalhar com até 6 mca com 
justificativas garantindo que não ocorrerá riscos de contaminação da rede.” 
Como mencionado acima, refere-se à uma convenção adotada em zonas de pressão, onde a 
rede de distribuição poderá ser subdividida em tantas zonas de pressão quanto for necessário 
para atender as condições de pressão impostas pela NBR 12218. Partes de uma mesma 
zona de pressão poderão apresentar pressão estática superior à máxima e dinâmica inferior à 
mínima, desde que sejam atendidas as seguintes condições:  

• A área abastecida com pressões estáticas superiores a 50 m.c.a: 
 Até 10% da área da zona de pressão, desde que não seja ultrapassada uma opressão de 

60 m.c.a 
 Até 5% da área da zona de pressão desde que não seja ultrapassada uma pressão de 70 

m.c.a. 
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• A área abastecida compressão dinâmica inferior a 15 m.c.a: 
 Até a 10% da área da zona de pressão, desde que a pressão mínima seja superior a 10 

m.c.a. 
 Até 5% da área da zona de pressão desde que a pressão mínima seja superior a 8 m.c.a. 
 Além disso, as áreas sujeitas a pressão inferior a 15 m.c.a. apresentem uma pressão 

estática máxima menor que 15% da pressão dinâmica mínima  
Fontes: 
http://www.ufrrj.br/institutos/it/deng/leonardo/downloads/APOSTILA/Apostila%20IT%20179/Cap%204%2
0parte%203.pdf 
http://www.ufrrj.br/institutos/it/deng/leonardo/downloads/APOSTILA/Apostila%20IT%20179/ 
http://paginapessoal.utfpr.edu.br/eudesarantes/disciplinas/hidraulica/Redes%20de%20Abastecimento.ppt/at_downloa
d/file 
https://www.eosconsultores.com.br/sistema-de-distribuicao-de-agua/ 
https://www.docsity.com/pt/abastecimento-de-agua-rede-de-distribuicao/4700382/ 
http://nucase.desa.ufmg.br/wp-content/uploads/2013/04/AA-COMR.2.pdf 
 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

159 ENGENHEIRO SANITARISTA 10 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
A questão e o respectivo gabarito têm como base a publicação da Universidade Federal 
de Alagoas, conforme descrito abaixo: 
O processo em bateladas constitui uma moderna modalidade operacional dos sistemas 
de lodos ativados. Introduzido no Brasil pela Nestlé, tem sido intensamente utilizado 
para o tratamento de esgotos sanitários, especialmente quando há grande variação de 
carga como em cidades litorâneas. Neste processo, o tanque de aeração acumula a 
função de decantação, suprimindo-se o decantador secundário e o sistema de retorno 
de lodo. Normalmente, utiliza-se mais de um tanque de aeração, que são alimentados 
sob o regime de bateladas sequenciais, isto é, enquanto os esgotos são descarregados 
em um dos tanques de aeração, nos outros ocorrem, de forma sincronizada, outras 
operações necessárias como aeração, decantação e descarga do esgoto tratado. É 
necessário um grau elevado de automação do sistema para o controle destas 
operações. METCALF & EDDY (1991) recomendam as seguintes distribuições 
percentuais das atividades dentro de cada ciclo.  
• Alimentação com aeração:  
• Aeração sem alimentação (reação): 
• Sedimentação: 
• Descarga do tratado:  
Um exemplo de esquema operacional com ciclo de duração total de 6 horas, utilizando-
se quatro tanques-reatores é o seguinte:  
• Alimentação com aeração: 1hora + 30 minutos  
• Aeração sem alimentação (reação): 2 horas + 30 minutos  
• Sedimentação: 40 minutos  
• Descarga do tratado: 1 hora + 20 minutos 
Fonte: 
http://www.ctec.ufal.br/professor/elca/APOSTILA%20-%20TRATAMENTO%20DE%20ESGOTOS.pdf 
 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 
208 | 78 ENGENHEIRO SANITARISTA 12 Contra Gabarito Provisório 

Situação: DEFERIDO 
 
 
 
 
 
 

Em análise aos recursos interposto pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Questão anulada, pois há duas alternativas corretas para o questionamento 
apresentado na mesma. As alternativa “b” e “c” são afirmações falsas conforme norma 
ABNT 12216/1992 e apresentado no material publicado pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, como segue: 
7.2. MEIOS FILTRANTES  



3 
 

 
 
 
 

Justificativa: 

Os meios filtrantes são geralmente de camada simples ou dupla. Os primeiros são 
formados por areia e os segundos por areia e antracito. A NBR 12216 (ABNT, 1992) 
estabelece as características dos filtros de camada simples e dupla.  
Filtro de camada simples de areia:   
- Espessura mínima: 45 cm;   
- Tamanho efetivo (T.E.): 0,45 a 0,50 mm   
- Coeficiente de uniformidade: 1,4 a 1,6 
Filtro de camada dupla de areia e antracito:  

 Camada de areia  
- Espessura mínima: 25 cm;  
- Tamanho efetivo (T.E.): 0,40 a 0,45 mm  
- Coeficiente de uniformidade: 1,4 a 1,6  

 Camada de antracito  
- Espessura mínima: 45 cm;  
- Tamanho efetivo (T.E.): 0,80 a 1,0 mm  
- Coeficiente de uniformidade: menor que 1,4 

Fonte: 
http://avasan.com.br/pdf/cap7_agua_filtros.pdf 
 
Pelo exposto, resta DEFERIDO OS RECURSOS, anulando-se a questão e pontuando-
se para todos do cargo. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

305 | 13 | 351    ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 01 Contra Gabarito Provisório 
Situação: DEFERIDO 

 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interposto pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Observado o disposto pelo Estatuto do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), em seu artigo 1º, “Art. 1º O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 
fundação pública instituída nos termos do art. 190 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de 
fevereiro de 1967, com sede e foro em Brasília, vinculado ao Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com prazo de duração indeterminado, será 
regido pelo presente Estatuto e pelas disposições que lhe forem aplicadas.”, e no artigo 
1º do Regimento Interno do mesmo instituto, que diz: “Art. 1º. O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), fundação pública instituída nos termos do art. 190 do 
Decreto-Lei nº200, de 25 de fevereiro de 1967, com sede e foro em Brasília, vinculado 
ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com prazo de duração 
indeterminado, tem por finalidade:”. 
Ressaltando, ainda, a Lei nº 5.878 de 1973, que dispõe expressamente sobre a 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
Prezando pela lisura do certame, após verificado vício na alternativa “A”, DEFIRO o 
recuso. 
Pelo exposto, resta DEFERIDO OS RECURSOS, anulando-se a questão e pontuando-
se para todos do cargo.  

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

351 | 305 | 216 | 13  
269 | 268 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 04 Contra Gabarito Provisório 

Situação: DEFERIDO 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interposto pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Em conformidade com a Lei 8.112 de 1990, em seu art. 121 que diz: “Art. 121.  O 
servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições.”, não deixa dúvidas sobre a correta disposição da alternativa “A” e do vício 
encontrado na alternativa “B”, pelo fato do servidor não responder somente civil e 
administrativamente, mas também penalmente, conforme alternativa “A”. No que diz 
respeito as alternativas “B” e “C”, elas também estão corretas ao analisar o disposto 
pelo artigo 122 da mesma lei, pois as duas alternativas apresentaram corretamente o 
disposto por este artigo. O fato das alternativas “B” e “C” não disporem do inteiro teor do 
artigo 122, não as torna incorreta, para que assim fosse, seria necessário a utilização de 
algum termo limitador como “apenas” ou “somente”.  Saliento ainda que da forma como 
foram dispostas não há margem para outro entendimento. 
Prezando pela lisura do certame, diante do vício encontrado na alternativa “D” e a 
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correta disposição das demais alternativas, em uma questão onde solicitava a 
alternativa correta, DEFIRO o recurso. 
 
Pelo exposto, resta DEFERIDO OS RECURSOS, anulando-se a questão e pontuando-
se para todos do cargo.  

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

100 | 207 | 83 | 216 
| 13 | 269  

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 02 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
O princípio da impessoalidade ainda é um pouco conturbado na doutrina, mas, a 
maioria, dos doutrinadores, relaciona este princípio com a finalidade, ou seja, impõe ao 
administrador público que só pratique os atos em seu fim legal, Mello (1994, p.58) 
sustenta que esse princípio “se traduz a ideia de que a Administração tem que tratar a 
todos os administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas”. 
 
Pelo exposto, analisando o primeiro período da questão e seus “núcleos” textuais que 
norteiam a questão, que remete-se ao princípio indicado pelo gabarito, da 
impessoalidade, prezando pela lisura do certame, INDEFIRO o recurso. 
 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 
216 | 13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 05 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interposto pelos candidatos, a banca assim justifica: 
A questão pede que indique alternativa que não apresente um DEVER do servidor 
público, instituída por norma que dispões sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União (Lei 8.112 de 90). 
 
Todas as alternativas estão em conformidade com a referida lei, contudo a alternativa 
pede que indique a alternativa que NÃO é um DEVER do servidor, deveres elencados 
em seu artigo 116 que diz: 
“Art. 116.  São deveres do servidor: 
(...) 
V - atender com presteza: 
(...) 
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de 
situações de interesse pessoal; 
(...) 
VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da 
autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao 
conhecimento de outra autoridade competente para apuração;                    
(...) 
X - ser assíduo e pontual ao serviço; 
(...)” 
Na mesma lei é elencado as proibições aos servidores, que em seu artigo 117 diz: 
“Capítulo II 
Das Proibições 
Art. 117.  Ao servidor é proibido:                     
(...) 
III - recusar fé a documentos públicos; 
(...)”.  
 
Pelo exposto, visto o solicitado pelo enunciado e a clara dicotomia expressa pela Lei, 
resta INDEFERIDO OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   
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Inscrição Cargo Questão Solicitação 
216 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 09 Contra Gabarito Provisório 

Situação: DEFERIDO 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Pelo fato do enunciado da questão, objeto do presente recurso, não constar 
expressamente que o solicita seja em consonância ao Manual de Redação da 
Presidências da República, nas hipóteses previstas e aceitas pelo próprio manual e pelo 
Decreto nº 9.758 de 2019, buscando a lisura do certame, DEFIRO o recurso. 
Pelo exposto, resta DEFERIDO O RECURSO, anulando-se a questão e pontuando-se 
para todos do cargo.  

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

153 LABORATORISTA 02 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
A questão se encontra de forma correta segundo:  Manual de Técnicas para Histologia 
Normal e Patológicas, página 20. 
Autores: Erasmo Magalhães Castro de Tolosa 
               Consuelo Junqueira Rodrigues 
               Oswaldo Arruda Behmer 
               Antonio Geraldo de Freitas Neto 
Não entra no mérito se é um péssimo fixador. A própria questão fala: “Quase todos os 
bons fixadores histológicos são constituídos de duas ou mais fixadores” e dependendo 
do corante existe um fixador ou mais fixadores para uma peça ser corada 
adequadamente. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

153 LABORATORISTA 10 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Qualquer bibliografia informará a importância das ampolas de decantação para qualquer 
análise, sendo lógico que a observação terá que ter algum material dentro das ampolas. 
E essa pergunta refere-se a um assunto do ementário e não incluindo assuntos voltados 
a materiais humanos, mas de proteção para quem irá manipular. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

109 QUÍMICO 02 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Saber que o calor específico da água é 1 cal/g.ºC faz parte da avaliação do candidato. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

171 QUÍMICO 03 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
O íon cálcio é diferente do átomo cálcio. Ingerimos o íon cálcio. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

313 QUÍMICO 04 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Conforme já exposto no gabarito provisório, a única e possível resposta para a questão 
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Justificativa: é letra “D” conforme fundamentação teórica apresentada pelo próprio candidato. Sendo 
assim, o candidato se enganou, achando que o Gabarito apontava a letra “C”. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

109 QUÍMICO 17 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Todo poema tem exploração do subjetivo, faz uso de linguagem figurada. A partir desta 
característica comum ao gênero poema, pode-se inferir que há sentidos ocultos. 
Para comprovar a análise e ambasar a resposta desta questão, fica como sugestão a 
leitura deste link - https://www.figuradelinguagem.com/literatura/linguagem-poetica/. 
Portanto questão e gabarito mantidos 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

218 QUÍMICO 20 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Segundo o dicionário HOUAISS, o que pode ser conferido na página 168, Cousa 
(Coisa) é um fato concreto. Ademais, o encaminhamento do próprio verso faz esta 
afirmação:  
E havia uma gramática que dizia assim: 
"Substantivo (concreto) é tudo quanto indica 
Pessoa, animal ou cousa: João, sabiá, caneta". 
Eu gosto das cousas. As cousas sim !... 
As pessoas atrapalham. Estão em toda parte. Multiplicam-se em excesso” 
O texto servia de base para a interpretação das questões e se autorreferencia como 
concreto. 
Questão e gabarito mantidos 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

216 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 24 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Todas as alternativas apresentam locuções verbais e a princípio não há obrigatoriedade 
de crase. 
Porém há um detalhe importante na letra “C” para ser considerado inadequado: estando 
o verbo principal no particípio (enviado), o pronome oblíquo átono não poderá vir depois 
dele. Para comprovar a resposta, sugiro verificação neste site. - 
https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint75.php. 
Questão e gabaritos mantidos 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

305 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 25 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Há erro de interpretação por parte do candidato na classificação morfológica da palavra 
que antecede a preposição. 
Obedecer é um verbo, assim, obedecer ao regulamento é um objeto indireto. 
Porém, obediência é um substantivo abstrato, derivado do verbo obedecer. Deste modo, 
obediência aos supervisores é um complemento nominal, pois complete obediência e 
não o verbo obedecer. 
Questão e gabarito mantidos 
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 Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

86 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 14 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pela candidata, a banca assim justifica: 
Observar que a fórmula citada na questão utiliza referências ($), neste caso referência 
absoluta, ou seja, sempre irá se referir a uma célula em uma posição específica. Ou 
seja, em qualquer lugar que esta fórmula for copiada ou arrastada sempre fará 
referência às posições guardadas pelo ($), motivo pelo qual D4 e D5 nesta situação terá 
como valor final quatro (4).   
 Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

159 ENGENHEIRO SANITARISTA 39 Contra Gabarito Provisório 
Situação: DEFERIDO 

 
Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
A questão apresenta erro material, possibilitando mais de uma resposta para a questão. 
Pelo exposto, resta DEFERIDO O RECURSO, anulando-se a questão e pontuando-se 
para todos do cargo. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

216 | 252 | 374 | 
313 | 218 | 109 

ENGº SANITARISTA | QUÍMICO | 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

26 Contra Gabarito Provisório 

Situação: DEFERIDO 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interposto pelos candidatos, a banca assim justifica: 
A questão versa sobre conhecimentos em matemática, na qual possibilita mais de uma 
resposta correta. 
Pelo exposto, resta DEFERIDO OS RECURSOS, anulando-se a questão e pontuando-
se para todos onde a questão se fizer presente. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 
159 | 134 ENGENHEIRO SANITARISTA 34 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interposto pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Lei dos Senos: BC ÷ senA = 2r 
                        18 ÷ 0,6 = 2r 
                         Logo r = 15  
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
 
 
 

Sem mais, 
 

Registra-se e publica-se 
 

Joaçaba-SC, 12 de Agosto de 2019. 
 

APRENDER.COM 


