
Lista de recursos 

Concurso Público - 01/2019 

Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC 
  

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1727931 

CARGO Historiador 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/11/2019 23:28 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO  
Prezados senhores (a) da banca examinadora 
 
Sirvo-me do presente para informar que a questão de número 22 da prova objetiva para o 
cargo de Historiador possui duas afirmativas iguais, sendo as afirmativas III e IV.  
Nessa identificação peço a anulação da questão. 
 
Ademir José de Oliveira 
Inscrição 1727931 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
230/1727931/f31bfe7dac5d7aaff06a753c1827cd54.jpeg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO: OCORREU UMA FALHA TÉCNICA, A DUPLICIDADE DO ITEM III E IV DÁ 
MARGEM A MARCAÇÃO TANTO DA ALTERNATIVA C COMO A D. PORTANTO, FICA 
ANULADA A QUESTÃO. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1722620 

CARGO Contador 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 40 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/11/2019 18:52 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 40 - Esta divergente no item IV do que e estabelecido na  INSTRUÇÃO 
NORMATIVA STN Nº 4, DE 30 DE AGOSTO DE 2004 
Art. 2º A operacionalização da Conta Única do Tesouro Nacional será efetuada por 
intermédio do Banco do Brasil S/A, ou por outros agentes financeiros autorizados pelo 
Ministério da Fazenda. 
 
Neste sentido em consulta AGENTE FINANCEIRO  seria : Agente financeiro é o que 
profissional ou empresa que atua com operações financeiras no mercado, ou que 
representa, como garantidor, financiador ou endossante, uma outra instituição financeira. 
fonte: https://www.sunoresearch.com.br/artigos/agente-financeiro/ 
 
E o SIAFI na sua descrição e : Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal – SIAFI é um sistema contábil que tem por finalidade realizar todo o processamento, 
controle e execução financeira, patrimonial e contábil do governo federal brasileiro. fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/SIAFI 
 
Neste sentido tornasse divergente  o gabarito letra D - todas as afirmativas estão corretas.  
Colocando a questão em situação de desconfiança quanto a sua veracidade tendo em vista 
não aparece em momento nenhum momento na instrução o afirmado na questão 40 no IV 
tornando do a confusa. 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
230/1722620/736d0768464b40f471193b88e96704df.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferdio sem analise do mérito, Candidato(a) realizou dois recursos idênticos da 
mesma questão, esta será indeferida, o outro recurso será analisado. 
 
item do edital. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
a) com argumentação idêntica a outros recursos. 
b) em hipótese alguma será aceito revisão de recurso. 
c) a impugnação de qualquer questão ou nota constante das provas fora do respectivo prazo 
não será aceita, sendo considerada, 
para tanto, a data do item 6.2 deste Edital. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1722620 

CARGO Contador 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 40 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/11/2019 18:52 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 40 - Esta divergente no item IV do que e estabelecido na  INSTRUÇÃO 
NORMATIVA STN Nº 4, DE 30 DE AGOSTO DE 2004 
Art. 2º A operacionalização da Conta Única do Tesouro Nacional será efetuada por 
intermédio do Banco do Brasil S/A, ou por outros agentes financeiros autorizados pelo 
Ministério da Fazenda. 
 
Neste sentido em consulta AGENTE FINANCEIRO  seria : Agente financeiro é o que 
profissional ou empresa que atua com operações financeiras no mercado, ou que 
representa, como garantidor, financiador ou endossante, uma outra instituição financeira. 
fonte: https://www.sunoresearch.com.br/artigos/agente-financeiro/ 
 
E o SIAFI na sua descrição e : Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal – SIAFI é um sistema contábil que tem por finalidade realizar todo o processamento, 
controle e execução financeira, patrimonial e contábil do governo federal brasileiro. fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/SIAFI 
 
Neste sentido tornasse divergente  o gabarito letra D - todas as afirmativas estão corretas.  
Colocando a questão em situação de desconfiança quanto a sua veracidade tendo em vista 
não aparece em momento nenhum momento na instrução o afirmado na questão 40 no IV 
tornando do a confusa. 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
230/1722620/876267e8b880698d9f25a4ed2f948aa9.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: De acordo com o site 
http://www.stn.fazenda.gov.br/documents/10180/543480/Macrofuncao+02.03.05+-+Conta+Uni
ca.pdf/dc457404-3177-4e73-a6ad-0d104a6d1de0 , todas as alternativas estão corretas. 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1722620 

CARGO Contador 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 19/11/2019 14:05 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 22 - apresenta opção repetida de questão ou seja III e IV idênticas,  sendo 
caracterizado um erro formal. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO: OCORREU UMA FALHA TÉCNICA, A DUPLICIDADE DO ITEM III E IV DÁ 
MARGEM A MARCAÇÃO TANTO DA ALTERNATIVA C COMO A D. PORTANTO, FICA 
ANULADA A QUESTÃO. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1722620 

CARGO Contador 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/11/2019 07:49 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 4 - (d) disso que chamamos, nas vezes que aparece no texto traz NA FRASE  as 
palavras descuidadamente e descuido  que nos remete a indiferença  , busco o significado 
desta palavra que deixa claro dentro do contexto a ideia de     indiferença 
Aprenda a pronunciar 
substantivo feminino 
1. 
estado de tranquilidade daquele que não se envolve com as situações; desprendimento. 
"via a morte com total i." 
2. 
falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração; descaso; desdém. 
"i. pela dor alheia" 
3. 
ausência de comoção ou interesse para com qualquer estímulo; apatia, ataraxia. 
4. 
estado daquele que não se deixa conduzir por sentimentos arrebatadores como amor, ódio, 
raiva etc.; distanciamento, frieza. 
( incerteza) 
/ê/ 
Aprenda a pronunciar 
substantivo feminino 
estado ou caráter do que é incerto. 
falta de certeza; dúvida, hesitação, indecisão, imprecisão. 
 
'  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
230/1722620/b15e30c23f054e11d7d266af18177c0c.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferdio sem analise do mérito, Candidato(a) realizou dois recursos idênticos da 
mesma questão, esta será indeferida, o outro recurso será analisado. 
 
item do edital. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
a) com argumentação idêntica a outros recursos. 
b) em hipótese alguma será aceito revisão de recurso. 
c) a impugnação de qualquer questão ou nota constante das provas fora do respectivo prazo 
não será aceita, sendo considerada, 
para tanto, a data do item 6.2 deste Edital. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 
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ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1722620 

CARGO Contador 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/11/2019 08:20 

DESCRIÇÃO FATOS A divergência dentro do contexto de interpretação 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 4 - (d) disso que chamamos, nas vezes que aparece no texto traz NA FRASE  as 
palavras descuidadamente e descuido  que nos remete a indiferença  , busco o significado 
desta palavra que deixa claro dentro do contexto a ideia de     indiferença 
Aprenda a pronunciar 
substantivo feminino 
1. 
estado de tranquilidade daquele que não se envolve com as situações; desprendimento. 
"via a morte com total i." 
2. 
falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração; descaso; desdém. 
"i. pela dor alheia" 
3. 
ausência de comoção ou interesse para com qualquer estímulo; apatia, ataraxia. 
4. 
estado daquele que não se deixa conduzir por sentimentos arrebatadores como amor, ódio, 
raiva etc.; distanciamento, frieza. 
( incerteza) 
/ê/ 
Aprenda a pronunciar 
substantivo feminino 
estado ou caráter do que é incerto. 
falta de certeza; dúvida, hesitação, indecisão, imprecisão. 
 
'  

PEDIDO Anulação de questão 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
230/1722620/a9e2ec39da4e4e07ba460d0d3d0c800c.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferdio sem analise do mérito, Candidato(a) realizou dois recursos idênticos da 
mesma questão, esta será indeferida, o outro recurso será analisado. 
 
item do edital. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
a) com argumentação idêntica a outros recursos. 
b) em hipótese alguma será aceito revisão de recurso. 
c) a impugnação de qualquer questão ou nota constante das provas fora do respectivo prazo 
não será aceita, sendo considerada, 
para tanto, a data do item 6.2 deste Edital. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 
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ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 01/2019 

Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1722620 

CARGO Contador 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/11/2019 08:21 

DESCRIÇÃO FATOS A divergência dentro do contexto de interpretação 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 4 - (d) disso que chamamos, nas vezes que aparece no texto traz NA FRASE  as 
palavras descuidadamente e descuido  que nos remete a indiferença  , busco o significado 
desta palavra que deixa claro dentro do contexto a ideia de     indiferença 
Aprenda a pronunciar 
substantivo feminino 
1. 
estado de tranquilidade daquele que não se envolve com as situações; desprendimento. 
"via a morte com total i." 
2. 
falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração; descaso; desdém. 
"i. pela dor alheia" 
3. 
ausência de comoção ou interesse para com qualquer estímulo; apatia, ataraxia. 
4. 
estado daquele que não se deixa conduzir por sentimentos arrebatadores como amor, ódio, 
raiva etc.; distanciamento, frieza. 
( incerteza) 
/ê/ 
Aprenda a pronunciar 
substantivo feminino 
estado ou caráter do que é incerto. 
falta de certeza; dúvida, hesitação, indecisão, imprecisão. 
 
'  

PEDIDO Anulação de questão 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
230/1722620/3ae5c2826849fa92ef2068d1600335e6.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: O AUTOR DEIXA CLARO NO TEXTO FRAGMENTOS DISSO QUE 
CHAMAMOS DE VIDA...INCERTEZA.  
Há alguns anos. Deus — ou isso que chamamos assim, tão descuidadamente, de Deus —, 
enviou-me certo presente ambíguo: uma possibilidade de amor. Ou disso que chamamos, 
também com descuido e alguma pressa, de amor. E você sabe a que me refiro. NÃO 
DEMONSTRA MENOSPREZO EM MOMENTO ALGUM E SIM INCERTEZA. A PERGUNTA 
SE REFERE A expressão “(d)isso que chamamos ...”, E NÃO AO TEXTO TODO.  A 
INTERPRETAÇÃO É DE FÁCIL ENTENDIMENTO, E FICA CLARO QUE A RESPOSTA 
CORRETA É INCERTEZA.  
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1709877 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 39 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/11/2019 18:17 

DESCRIÇÃO FATOS Questão nº 39, Prova 08 Específica  - Advogado. 
As letras A e B são idênticas. 
 
Questão de nº 35, Prova 08 - Específica  - Advogado. 
A questão em tela, considerou como incorreta a letra D, entretanto, a letra B também está 
incorreta, haja vista, que a Apelação possui dois efeitos, quais sejam: Devolutivo e 
Suspensivo, conforme previsão legal do art. 1.013 do CPC.  
 
Questão  

FUNDAMENTAÇÃO Na questão de n° 39, as letras A e B são idênticas. Portanto, em razão do erro constante da 
mesma, por haver duas assertivas idênticas, deverá a questão em tela, ser anulada. 
Devendo assim, ser computado os pontos alusivos a questão em referência em favor dessa 
candidata.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO PROVIDO. 
O Recorrente interpôs recurso ao argumento de que a questão n° 39 possui duas alternativas 
corretas, pugnando pela anulação. 
Razão assiste ao Recorrente, visto que as alternativas “A” e “B” são idênticas e corretas. Por 
conseguinte, dar-se provimento ao recurso para fins de anulação da questão de nº 39 com a 
conseqüente atribuição dos respectivos pontos a todos os candidatos.  
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 01/2019 

Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1709877 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 35 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/11/2019 18:22 

DESCRIÇÃO FATOS - Com relação a questão nº. 39,  Prova 08,  Específica  – Advogado. 
As letras A e B são idênticas, portanto, deverá ser anulada a presente questão. 
  
- Com relação a questão nº. 35, Prova 08 - Específica- Advogado. 
 
A questão em tela, considerou como incorreta a letra D, entretanto, a letra B também está 
incorreta, haja vista, que a Apelação possui dois efeitos, quais sejam: devolutivo e 
suspensivo, conforme consubstancia o at. 1.013 do CPC.  
 
 
 

FUNDAMENTAÇÃO Com relação a questão nº. 35, Prova 08 - Específica- Advogado. 
 
A questão em tela, considerou como incorreta a letra D, entretanto, a letra B também está 
incorreta, haja vista, que a Apelação possui dois efeitos, quais sejam: Devolutivo e 
Suspensivo, conforme consubstancia o art. 1.013 do CPC.  Assim sendo, requer a anulação 
da presente questão devendo os pontos alusivos a mesma serem atribuídos a essa 
candidata.  
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1709877 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 34 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/11/2019 18:43 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Com relação a Questão de n° 34, o Gabarito trouxe com correta a assertiva de n° A. 
Todavia, as teorias que o Código Civil vigente, instituído pela Lei n° 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, adotou foram as seguintes teorias: 
 
 
São basicamente duas as teorias explicativas da existência da pessoa jurídica, quais sejam: 
a teoria negativista e a teoria afirmativista. A primeira apenas negava a existência da pessoa 
jurídica. A segunda, por sua vez, desdobra-se em outras três correntes: 
 
-teoria da ficção 
 
-teoria da realidade objetiva 
 
-teoria da realidade técnica 
 
De acordo com os ensinamentos do Prof. Pablo Stolze, na teoria da ficção a pessoa jurídica 
não teria existência social, mas somente existência ideal, sendo produto da técnica jurídica. 
Em outras palavras, a pessoa jurídica seria uma abstração, sem realidade social. 
 
Assim,  considerando a divergência constante na assertiva considerada no gabarito 
preliminar como correta, vez que a mesma não condiz com a literalidade de lei, requer pela 
anulação da mesma. Ao acolhimentos das razões, deverá o cômputo do ponto atribuído a 
questão em discussão, ser atribuído a essa candidata, ora subscritora.   
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO IMPROVIDO. 
A questão visava marcar a assertiva correta. 
A assertiva “A” está correta visto que a teoria da realidade técnica defende que a 
personalidade jurídica é um atributo que a ordem jurídica estatal outorga a entes que o 
merecerem. 
Logo, essa teoria é formada pela a teoria da ficção (de Savigny), segundo a qual as pessoas 
jurídicas são criadas por uma ficção legal, e pela teoria da realidade orgânica ou objetiva (de 
Gierke e Zitelman), que defende que, mesmo diante dessa criação legal, não se pode 
esquecer que a pessoa jurídica tem identidade.  
Consoante o exposto, Flávio Tartuce elucida: 
 
Muitas foram as teorias que procuraram afirmar e justificar a existência da pessoa jurídica, 
tendo o Código Civil de 2002 adotado a teoria da realidade técnica. Essa teoria constitui uma 
somatória entre as outras duas teorias justificatórias e afirmativas da existência da pessoa 
jurídica: a teoria da ficção – de Savigny – e a teoria da realidade orgânica ou objetiva – de 
Gierke e Zitelman. (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único / Flávio Tartuce. 
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7. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 111-112) 
 
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto por Cristiane Aparecida Nunes. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1705944 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 9 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/11/2019 20:47 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A alternativa pede aquela que está em desacordo com o padrão culto, logo simpatizar exige 
a preposição "com", logo está correta. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO 
 
O verbo “simpatizar” exige a preposição “com”, mas não é um verbo pronominal, isto é, o erro 
encontra-se no emprego do pronome “me”. A frase correta é: Não simpatizo com pessoas 
arrogantes. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1705944 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 39 

DATA DE SOLICITAÇÃO 19/11/2019 21:09 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Anulação da questão, tendo em vista que a letra A e B são idênticas. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO PROVIDO. 
O Recorrente interpôs recurso ao argumento de que a questão n° 39 possui duas alternativas 
corretas, pugnando pela anulação. 
Razão assiste ao Recorrente, visto que as alternativas “A” e “B” são idênticas e corretas. Por 
conseguinte, dar-se provimento ao recurso para fins de anulação da questão de nº 39 com a 
conseqüente atribuição dos respectivos pontos a todos os candidatos.  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1746369 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 37 

DATA DE SOLICITAÇÃO 19/11/2019 01:07 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão apresenta respostas iguais em duas alternativas (a) e (c) 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A QUESTÃO PEDE A INCORRETA, SENDO ASSIM A ALTERNATIVA 
INCORRETA É A LETRA B. A DUPLICIDADE DE RESPOSTAS NÃO INTERFERIU NA 
RESPOSTA. PORTANTO, MANTÉM-SE INALTERADO O GABARITO. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 01/2019 

Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1741667 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 39 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/11/2019 16:26 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 39 encontra-se com a alternativa A e B redigidas de forma igual. Sendo assim, a 
questão possui duas alternativas corretas, devendo, portanto, ser anulada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO PROVIDO. 
O Recorrente interpôs recurso ao argumento de que a questão n° 39 possui duas alternativas 
corretas, pugnando pela anulação. 
Razão assiste ao Recorrente, visto que as alternativas “A” e “B” são idênticas e corretas. Por 
conseguinte, dar-se provimento ao recurso para fins de anulação da questão de nº 39 com a 
conseqüente atribuição dos respectivos pontos a todos os candidatos.  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 01/2019 

Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1712853 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/11/2019 17:28 

DESCRIÇÃO FATOS Venho por meio desta interpor o presente recurso para fins de contagem de pontuação , 
referentes as seguintes questões: 
Com relação a questão nº. 22 Prova 07 Legislação- Advogado. 
Os ítens III e IV são idênticas, portanto deverá ser anulada a presente questão se refere ao 
art. 37 da Constituição Federal. 
- Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem 
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico 
fundamento. 
 
Com relação a questão nº. 39 Prova 08 Específica  – Advogado. 
As letras A e B são idênticas, portanto deverá ser anulada a presente questão se refere ao 
art. 157 da Constituição Federal. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 
Com relação a questão nº. 35, Prova 08 - Específica- Advogado. 
 
A questão em tela, considerou como incorreta a letra D, entretanto, a letra B também está 
incorreta, haja vista, que a Apelação possui dois efeitos, quais sejam: devolutivo e 
suspensivo, conforme consubstancia o at. 1.013 do CPC.  
 

FUNDAMENTAÇÃO  Tendo em vista que as questões de nº 22 e 39, em razão de serem idênticas, deverão ser 
anuladas. 
Tendo em vista as razões  constantes consubstanciadas no art. 1013 do CPC consta duas 
respostas incorretas,  pelo qual  também 
deverá ser anulada a questão de n° 35. 
 
 

PEDIDO Sendo assim, requer a vossa Senhoria seja julgado procedente o presente Recurso, 
por tratar de questões idênticas, e apresentarem duas respostas incorretas quando 
deveria ser apenas uma, por ser extremamente relevantes, para anulação das questão, 
para recontagem de pontos, para serem apreciados ao final até apresentação de títulos 
para aprovação e efetivação no cargo. 
 
Termos em que, 
P. Deferimento. 
Cristiane Aparecida Nunes 
         OAB/MG.75.310/B 
 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito.  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada 
questão, caso contrário, serão indeferidas de pronto. 
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INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1712853 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 39 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/11/2019 18:08 

DESCRIÇÃO FATOS Com relação a questão nº. 39 Prova 08 Específica  – Advogado. 
As letras A e B são idênticas, 

FUNDAMENTAÇÃO  Tendo em vista que as questões de nº 39, em razão de ser idêntica as letras A e B ,portanto 
deverá ser anulada a presente questão se refere-se ao art. 157 da Constituição Federal. 
Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 
 
 

PEDIDO Em tais condições e do mais que poderá ser suprido por Vossa Senhoria é a presente para 
requerer o deferimento da anulação da questão, 
por ser relevante para  recontagem de pontos, e futuros apresentação de títulos para 
posterior possibilidade de  efetivação no cargo. 
 
 
 
Termos em que, 
P. Deferimento. 
Cristiane Aparecida Nunes 
         OAB/MG.75.310/B 
 
 
 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito, Candidato(a) realizou dois recursos idênticos da 
mesma questão, esta será indeferida, o outro recurso será analisado. 
 
item do edital. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
a) com argumentação idêntica a outros recursos. 
b) em hipótese alguma será aceito revisão de recurso. 
c) a impugnação de qualquer questão ou nota constante das provas fora do respectivo prazo 
não será aceita, sendo considerada, 
para tanto, a data do item 6.2 deste Edital. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1712853 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 39 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/11/2019 18:13 

DESCRIÇÃO FATOS Com relação a questão nº. 35, Prova 08 - Específica- Advogado. 
 
 

FUNDAMENTAÇÃO  A questão em tela, considerou como incorreta a letra D, entretanto, a letra B também está 
incorreta, haja vista, que a Apelação possui dois efeitos, quais sejam: devolutivo e 
suspensivo, conforme consubstancia o at. 1.013 do CPC.  

PEDIDO Em tais condições e do mais que poderá ser suprido por Vossa Senhoria é a presente para 
requerer o deferimento da anulação da questão, 
Tendo em vista as razões acima constantes por haver duas respostas incorretas, deverá ser 
anulada a questão de n° 35. 
por ser relevante para  recontagem de pontos, e futuros apresentação de títulos para 
posterior possibilidade de  efetivação no cargo. 
 
 
 
Termos em que, 
P. Deferimento. 
Cristiane Aparecida Nunes 
         OAB/MG.75.310/B 
 
 
 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito, Candidato(a) realizou dois recursos idênticos da 
mesma questão, esta será indeferida, o outro recurso será analisado. 
 
item do edital. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
a) com argumentação idêntica a outros recursos. 
b) em hipótese alguma será aceito revisão de recurso. 
c) a impugnação de qualquer questão ou nota constante das provas fora do respectivo prazo 
não será aceita, sendo considerada, 
para tanto, a data do item 6.2 deste Edital. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1712853 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 35 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/11/2019 18:14 

DESCRIÇÃO FATOS Com relação a questão nº. 35, Prova 08 - Específica- Advogado. 
 
 

FUNDAMENTAÇÃO  A questão em tela, considerou como incorreta a letra D, entretanto, a letra B também está 
incorreta, haja vista, que a Apelação possui dois efeitos, quais sejam: devolutivo e 
suspensivo, conforme consubstancia o at. 1.013 do CPC.  

PEDIDO Em tais condições e do mais que poderá ser suprido por Vossa Senhoria é a presente para 
requerer o deferimento da anulação da questão, 
Tendo em vista as razões acima constantes por haver duas respostas incorretas, deverá ser 
anulada a questão de n° 35. 
por ser relevante para  recontagem de pontos, e futuros apresentação de títulos para 
posterior possibilidade de  efetivação no cargo. 
 
 
 
Termos em que, 
P. Deferimento. 
Cristiane Aparecida Nunes 
         OAB/MG.75.310/B 
 
 
 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO IMPROVIDO. 
A questão visava marcar a alternativa incorreta. A alternativa incorreta, conforme gabarito, é a 
assertiva “d”. Contudo, a recorrente alega que a alternativa “b” também está incorreta. 
Na fundamentação do recurso, a recorrente reconhece que a apelação possui os dois efeitos, 
devolutivo e suspensivo. 
A alternativa “b” não nega que o recurso de apelação possui efeito devolutivo, apenas se 
propondo a afirmar que possui efeito “suspensivo”. Logo, a alternativa “b” está correta. 
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto por Cristiane Aparecida Nunes. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1712853 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/11/2019 18:18 

DESCRIÇÃO FATOS Com relação a questão nº. 22 Prova 07 Legislação- Advogado.  
 

FUNDAMENTAÇÃO Os ítens III e IV são idênticas, portanto deverá ser anulada a presente questão se refere ao 
art. 37 da Constituição Federal. 
- Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem 
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico 
fundamento. 
  

PEDIDO Em tais condições e do mais que poderá ser suprido por Vossa Senhoria é a presente para 
requerer o deferimento da anulação da questão, 
Tendo em vista as razões acima constantes por   serem idênticas, deverá ser anulada a 
questão de n° 22. 
por ser relevante para  recontagem de pontos, e futuros apresentação de títulos para 
posterior possibilidade de  efetivação no cargo. 
 
 
 
Termos em que, 
P. Deferimento. 
Cristiane Aparecida Nunes 
         OAB/MG.75.310/B 
 
 
 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO: OCORREU UMA FALHA TÉCNICA, A DUPLICIDADE DO ITEM III E IV DÁ 
MARGEM A MARCAÇÃO TANTO DA ALTERNATIVA C COMO A D. PORTANTO, FICA 
ANULADA A QUESTÃO. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1712853 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 34 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/11/2019 18:43 

DESCRIÇÃO FATOS Com relação a Questão de n° 34, o Gabarito trouxe com correta a assertiva de n° A, 

FUNDAMENTAÇÃO Com relação a Questão de n° 34, o Gabarito trouxe com correta a assertiva de n° A, todavia, 
as teorias que o Código Civil vigente, instituído pela Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
adotou as seguintes teorias: 
 
 
São basicamente duas as teorias explicativas da existência da pessoa jurídica, quais sejam: 
a teoria negativista e a teoria afirmativista. A primeira apenas negava a existência da pessoa 
jurídica. A segunda, por sua vez, desdobra-se em outras três correntes: 
 
-teoria da ficção 
 
-teoria da realidade objetiva 
 
-teoria da realidade técnica 
 
De acordo com os ensinamentos do Prof. Pablo Stolze, na teoria da ficção a pessoa jurídica 
não teria existência social, mas somente existência ideal, sendo produto da técnica jurídica. 
Em outras palavras, a pessoa jurídica seria uma abstração, sem realidade social. 
 
 

PEDIDO Em tais condições e do mais que poderá ser suprido por Vossa Senhoria é a presente para 
requerer o deferimento da anulação da questão,nº. 34, pois não corresponde a resposta 
correta, pois são basicamente duas as teorias explicativas da existência da pessoa jurídica, 
quais sejam: a teoria negativista e a teoria afirmativista. A primeira apenas negava a 
existência da pessoa jurídica. A segunda, por sua vez, desdobra-se em outras três correntes: 
 
-teoria da ficção 
 
-teoria da realidade objetiva 
 
-teoria da realidade técnica. 
E por ser relevante para  recontagem de pontos, e futuros apresentação de títulos para 
posterior possibilidade de  efetivação no cargo. 
Termos em que, 
P. Deferimento. 
Cristiane Aparecida Nunes 
         OAB/MG.75.310/B 
 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO IMPROVIDO. 
A questão visava marcar a assertiva correta. 
A assertiva “A” está correta visto que a teoria da realidade técnica defende que a 
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personalidade jurídica é um atributo que a ordem jurídica estatal outorga a entes que o 
merecerem. 
Logo, essa teoria é formada pela a teoria da ficção (de Savigny), segundo a qual as pessoas 
jurídicas são criadas por uma ficção legal, e pela teoria da realidade orgânica ou objetiva (de 
Gierke e Zitelman), que defende que, mesmo diante dessa criação legal, não se pode 
esquecer que a pessoa jurídica tem identidade.  
Consoante o exposto, Flávio Tartuce elucida: 
 
Muitas foram as teorias que procuraram afirmar e justificar a existência da pessoa jurídica, 
tendo o Código Civil de 2002 adotado a teoria da realidade técnica. Essa teoria constitui uma 
somatória entre as outras duas teorias justificatórias e afirmativas da existência da pessoa 
jurídica: a teoria da ficção – de Savigny – e a teoria da realidade orgânica ou objetiva – de 
Gierke e Zitelman. (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único / Flávio Tartuce. 
7. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 111-112) 
 
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto por Cristiane Aparecida Nunes. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1751080 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/11/2019 14:48 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão número 5 solicita qual alternativa resume a narrativa do texto: Fragmentos disso 
que chamamos de "minha vida". 
O gabarito traz como correta a alternativa "d" : um casal que se conheceu repentinamente, 
se apaixonou aos poucos, manteve um relacionamento que acabou, mas que deixou boas 
memórias", porém o texto faz referências que demonstram que o relacionamento e o amor 
entre os personagens ocorreu de forma rápida, repentinamente, e não aos poucos como 
expressado na alternativa apresentada como correta em gabarito preliminar. 
Na linha 10: "...Na verdade, não aconteceu quase nada. DOIS OU TRÊS ALMOÇOS, uns 
silêncios....". 
Na linha 33: " ... Mas no QUARTO, QUINTO DIA, um trecho obsessivo do conto Clarice 
Lispector "Tentação" na cabeça estonteada de encanto: "Mas ambos ESTAVAM 
COMPROMETIDOS.". 
Na linha 37: " Era isso - aquela outra vida, INESPERADAMENTE misturada à minha, 
olhando a minha opaca vida...". 
Na linha 48: " ... esse momento de mel e sangue que Deus colocou TÃO RÁPIDO, e com 
tanta delicadeza...". 
Assim sendo, resta demonstrado que diferentemente do gabarito apresentado, o texto não 
traz nenhuma correspondência que possa ser interpretada de forma a considerar que o casal 
se apaixonou aos poucos, devendo a questão ser anulada por falta de alternativa 
correspondente ao resumo do texto. 
Nestes termos, pede deferimento. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A QUESTÃO É DE FÁCIL ENTENDIMENTO, E PARA SE TER UM 
RELACIONAMENTO AMOROSO NÃO É NECESSÁRIO TER RELAÇÃO SEXUAL E SIM 
AFETIVA. E ELES SE CONHECEREM, MANTIVERAM ENCONTROS, MAS DUROU POUCO 
E DEIXOU BOAS MEMÓRIAS. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1708305 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/11/2019 11:44 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A candidata interpõe recursos contra as questões 04 sendo que a fundamentação, 
encontra-se anexa, a candidata querer que seja alterado o gabarito para a alternativa "D". 
No que tange a questão 05, a fundamentação encontra-se anexa, requerendo que o gabarito 
seja alternado para a opção "A", como correta. 
Com relação a questão 34, a mesma encontra-se devidamente fundamentada, devendo ser 
anulada, pois não fala não há um dos princípios no CC, no que tange a PJ. 
Já na questão 35, os efeitos da apelação são  02, conforme fundamentado no recurso, a a 
candidata solicita a anulação da questão. 
No que tange a questão 39, por ter 02 alternativas como corretas, pleiteia-se a anulação. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
230/1708305/3a2839bcb9fa8de2151212f887d2a360.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1726683 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/11/2019 14:47 

DESCRIÇÃO FATOS A questão de número 05 de Português não vieram os termos destacados conforme pedia o 
enunciado da questão. 

FUNDAMENTAÇÃO O fato da questão de Número 05 de Português não ter vindo destacado os termos das 
orações gerou muita dúvida e um certo desconforto para os participantes do certame até que 
uma pessoa provinda de fora da sala  entrou e escreveu no quadro a questão, mas por ter 
sido por falha técnica no momento da impressão da prova, tal questão deverá ser anulada. 

PEDIDO Peço a anulação da questão 05 de Português, pois a mesma não veio destacado os termos 
conforme pedia o enunciado. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito. 
 
Item do edital - 6.9. Se durante a realização da Prova escrita for percebido erro de digitação 
da questão será redigida uma errata que será publicada em todas as salas de aplicação de 
provas. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1748836 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 39 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/11/2019 22:20 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Ilustríssima Comissão Julgadora de Recursos do Concurso Público para Provimento de 
Cargos Efetivos para FAEC - Araguari-MG (Edital 01/2019) 
 
 
 
        FABRÍCIO MENDONÇA SILVA, brasileiro, solteiro, servidor público, inscrito no CPF 
sob o nº 081.018.476-18, RG nº MG-14.397.991, OAB/MG 133.076, inscrição nº 1748836, 
cargo advogado, venho respeitosa e tempestivamente à conspícua presença de Vossas 
Senhorias, apresentar RECURSO contra a questão nº 39 (específica), pois nela existem 
duas alternativas idênticas, sendo que ambas estão corretas, tanto a ALTERNATIVA "a" 
quanto a ALTERNATIVA "b", e o gabarito preliminar aponta apenas a letra "a" como correta.  
 
       insta salientar que a citada questão vai de encontro à cláusula 3.1.1, alínea "d", do 
Edital FAEC 01/2019, que estabelece de forma cristalina que apenas UMA ALTERNATIVA 
estará correta, vejamos: 
        
     "Edital 01/2019 - Cláusula 3.1.1, d, Composição das questões: múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas para cada enunciado, sendo uma única delas a 
correta; A – B – C – D". 
 
        Portanto, pugna-se pela ANULAÇÃO da questão nº 39 e, por via de consequência, 
pela concessão dos respectivos pontos a todos os candidatos. 
 
        Nestes termos, pede deferimento. 
 
       Araguari/MG, 18 de novembro de 2019. 
 
        FABRÍCIO MENDONÇA SILVA    
                  CANDIDATO 
 
    

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO PROVIDO. 
O Recorrente interpôs recurso ao argumento de que a questão n° 39 possui duas alternativas 
corretas, pugnando pela anulação. 
Razão assiste ao Recorrente, visto que as alternativas “A” e “B” são idênticas e corretas. Por 
conseguinte, dar-se provimento ao recurso para fins de anulação da questão de nº 39 com a 
conseqüente atribuição dos respectivos pontos a todos os candidatos.  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 



Lista de recursos 

Concurso Público - 01/2019 

Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC 
  

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 01/2019 

Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1748836 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 37 

DATA DE SOLICITAÇÃO 19/11/2019 23:23 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Ilustríssima Comissão Julgadora de Recursos do Concurso Público para Provimento de 
Cargos Efetivos para FAEC - Araguari-MG (Edital 01/2019)  
 
 
 
FABRÍCIO MENDONÇA SILVA, brasileiro, solteiro, servidor público, inscrito no CPF sob o nº 
081.018.476-18, portador do RG nº MG-14.397.991, OAB/MG 133.076, inscrição nº 
1748836, cargo advogado, venho respeitosa e tempestivamente à conspícua presença de 
Vossas Senhorias, apresentar RECURSO contra a questão nº 37 (específica), pois nela 
existem duas alternativas INCORRETAS, quais sejam: a ALTERNATIVA "c" e a 
ALTERNATIVA "d", sendo que o gabarito preliminar aponta a letra "c" como correta.  
 
No tocante a alternativa "c" essa encontra-se de fato incorreta, já que o comando 
constitucional foi que a instituição de um regime de arrecadação única deveria se dar por 
meio de Lei Complementar - LC e não por Lei Ordinária - LO como afirmado na alternativa, 
com base no art. 146, parágrafo único, Constituição Federal 1988.  
 
Já em relação a ALTERNATIVA "d" é imprópria a afirmação de que a competência tributária 
do Distrito Federal se limita aos tributos municipais, visto que, a competência arrecadatória 
da Capital Federal abrange tanto os tributos municipais, quanto estaduais, conforme se vê 
no art. 155, incisos I, II e III, da Constituição Federal 1988, vejamos: 
 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
 
- transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;  
 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior;   
 
III - propriedade de veículos automotores 
 
     Portanto, pugna-se pela ANULAÇÃO da questão nº 37 e, por via de consequência, pela 
concessão dos respectivos pontos a todos os candidatos.  
 
     Nestes termos, pede deferimento.  
 
     Araguari/MG, 19 de novembro de 2019. 
 
     Fabrício Mendonça Silva  
                Candidato  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 



Lista de recursos 

Concurso Público - 01/2019 

Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC 
  

RESPOSTA RECURSO IMPROVIDO. 
A questão visava marcar a alternativa incorreta. A alternativa incorreta, conforme gabarito, é a 
assertiva “c”. Contudo, o recorrente alega que a alternativa “d” também está incorreta. 
Tal argumento não merece prosperar, tendo em vista a alternativa “d” apenas afirma que “Ao 
Distrito Federal cabem os impostos municipais”, o que encontra fundamento na parte final do 
artigo 147 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.   
Destaca-se, por oportuno, que a alternativa “d” não dispõe que “a competência tributária do 
Distrito Federal se limita aos tributos municipais”, como aduz o recorrente, apenas afirma que 
os impostos municipais cabem ao Distrito Federal, o que tem previsão expressa na 
Constituição Federal. 
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto por Fabrício Mendonça Silva. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 01/2019 

Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1705982 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 19/11/2019 10:55 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O Texto,  para as questões de n° 04 a 06, na verdade não expressa incerteza, mas sim 
menosprezo, já que a expressão “(d)isso que chamamos” não induz a 
questionamentos/incertezas  do eu lírico, mas sim o seu menosprezo pela sua vida vez que, 
vez que ele luta no texto para não assumir aquilo que é só seu, ou seja, sua vida. 
Outro ponto a se destacar é o autor que quando o autor falava prazer de sua vida ele a 
chamava de minha vida e não isso ou disso que chamamos de vida, pois neste contexto 
dentro do texto, o tom é menosprezo pelo momento atual da sua vida. 
 
Assim, solicita a alteração do gabarito da alternativa B para letra C.  
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: O AUTOR DEIXA CLARO NO TEXTO FRAGMENTOS DISSO QUE 
CHAMAMOS DE VIDA...INCERTEZA.  
Há alguns anos. Deus — ou isso que chamamos assim, tão descuidadamente, de Deus —, 
enviou-me certo presente ambíguo: uma possibilidade de amor. Ou disso que chamamos, 
também com descuido e alguma pressa, de amor. E você sabe a que me refiro. NÃO 
DEMONSTRA MENOSPREZO EM MOMENTO ALGUM E SIM INCERTEZA. A PERGUNTA 
SE REFERE A expressão “(d)isso que chamamos ...”, E NÃO AO TEXTO TODO.  A 
INTERPRETAÇÃO É DE FÁCIL ENTENDIMENTO, E FICA CLARO QUE A RESPOSTA 
CORRETA É INCERTEZA.  
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 01/2019 

Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1705982 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 19/11/2019 13:20 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Colaciona-se o art. 90, § 2° do Estatuto do Servidor do Município de Araguari:  
 
Art. 90: Será considerado afastado do exercício, até decisão final passada em julgado, o 
funcionário: 
§2°: No caso de condenação e se esta não for de natureza que determine a demissão do 
funcionário, continuará ele afastado na forma deste artigo, até o cumprimento total da pena, 
com direito a um terço do vencimento e vantagens. 
 
Deste modo, considerando que as alternativas I e II, estão corretas, a alternativa III está 
incorreta, solicita-se que a alternativa IV seja anulada. 
 
Considerando o art. 171 do mesmo diploma legal, é de se observar que há divergência legal 
acerca do tema, razão pela qual não poderia ser cobrada a matéria da questão em uma 
prova objetiva. 
 
Assim, considerando que as alternativas I e II estão corretas e que não há alternativa em 
que caiba essa resposta, reitera o pedido de anulação da questão. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: O ESTATUDO DO SERVIDOR É CLARO EM SEU ART. 171, ABAIXO 
DESCRITO. PORTANTO, O ITEM III NA PROVA É O ÚNICO QUE ESTÁ EM DESACORDO 
COM O ESTATUTO, E ASSIM SENDO A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA “A”.  
 
O funcionário perderá: 
I - o vencimento ou remuneração do dia, se não comparecer ao serviço salvo os casos 
previstos neste Estatuto; 
II - 1/3 (um terço) do vencimento ou remuneração diária quando comparecer ao serviço dentro 
da hora seguinte à marcada para o início dos trabalhos, ou quando se retirar até uma (uma) 
hora antes de findos o período de trabalho; 
III - 1/3 (um terço) do vencimento ou remuneração, durante o afastamento por motivo de 
prisão em flagrante, preventiva, pronúncia ou denúncia, desde seu recebimento, por crime 
funcional, com direito à diferença se absolvido; 
IV - 2/3 (dois terços) do vencimento ou remuneração durante o período de afastamento em 
virtude de condenação, por sentença definitiva desde que a pena não determine demissão. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 01/2019 

Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1705982 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 31 

DATA DE SOLICITAÇÃO 19/11/2019 13:59 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O art. 22 da Constituição Federal de 1988 preceitua as competências privativas da União em 
seu caput e incisos, porém, em seu parágrafo único diz que:  
 
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões 
específicas das matérias relacionadas neste artigo. 
 
Acontece que o inciso VII do mesmo diploma legal, prescreve sobre as políticas de crédito, 
sendo assim, se o Estado legislar mediante Lei Complementar autorizadora a lei não será 
inconstitucional. 
 
Deste modo, a alternativa C está incorreta, pois se houvesse redação que ressaltasse que 
não estava debaixo da vigência de diploma autorizador, poderia ser considerada correta, 
porém, na redação atual não está. 
 
Assim, com fincas no art. 22, inciso VII c.c parágrafo único, da CRFB/88 requer seja anulada 
a presente questão, por possuir duas alternativas incorretas. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Improvido. 
A alternativa “C” está correta, pois conforme o art. 22, inciso VII da CF, compete 
privativamente a União legislar sobre política de crédito, podendo o Estado legislar sobre tal 
matéria somente se autorizado por lei complementar, conforme art. 22, parágrafo único. 
Sendo assim, a questão está correta, pois não mencionou a autorização que é exigida para o 
Estado legislar sobre tal matéria. 
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 01/2019 

Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1705982 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 39 

DATA DE SOLICITAÇÃO 19/11/2019 14:37 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão em análise tem suas alternativas A e B redações idênticas, sendo o gabarito a 
alternativa A. Deste modo, não há como haver duas respostas corretas, sendo assim, solicito 
a anulação da questão por não haver previsão editalícia de múltiplas alternativas corretas 
para a mesma questão.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO PROVIDO. 
O Recorrente interpôs recurso ao argumento de que a questão n° 39 possui duas alternativas 
corretas, pugnando pela anulação. 
Razão assiste ao Recorrente, visto que as alternativas “A” e “B” são idênticas e corretas. Por 
conseguinte, dar-se provimento ao recurso para fins de anulação da questão de nº 39 com a 
conseqüente atribuição dos respectivos pontos a todos os candidatos.  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 01/2019 

Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1706891 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/11/2019 21:25 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão número 05, não havia o termo da oração destacado. Sendo que uma fiscal de 
prova foi à sala de aula e  escreveu no quadro negro as opções que seria destacadas na 
prova.Ocorreu erro de impressão na prova na questão número 05. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito. 
 
Item do edital - 6.9. Se durante a realização da Prova escrita for percebido erro de digitação 
da questão será redigida uma errata que será publicada em todas as salas de aplicação de 
provas. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 01/2019 

Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1706891 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/11/2019 21:25 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão número 05, não havia o termo da oração destacado. Sendo que uma fiscal de 
prova foi à sala de aula e  escreveu no quadro negro as opções que seria destacadas na 
prova.Ocorreu erro de impressão na prova na questão número 05. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito. 
 
Item do edital - 6.9. Se durante a realização da Prova escrita for percebido erro de digitação 
da questão será redigida uma errata que será publicada em todas as salas de aplicação de 
provas. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 01/2019 

Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1709323 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/11/2019 20:19 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Anulação da questão número 5, de língua portuguesa, pois no enunciado da questão está 
falando que oração deveria estar destacada, porém na prova não havia nenhuma oração 
destacada. Logo após uma participante questionou sobre a questão,  o chefe de sala foi 
saber o que deveria ser feito, logo após uma mulher entrou na sala e escreveu no quadro 
quais seriam as palavras destacadas, porém houve uma dispersão dos alunos e um alvoroço 
em que atrapalhou na realização da prova. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital - 6.9. Se durante a realização da Prova escrita for percebido erro de digitação 
da questão será redigida uma errata que será publicada em todas as salas de aplicação de 
provas. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 01/2019 

Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1745141 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 19/11/2019 08:09 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Excelentíssimo examinador, 
 
A questão nº 05 encontra-se com o gabarito incorreto, uma vez que a  
letra D, tida como correta, afirma que o texto trata de “um casal que se conheceu 
repentinamente, se apaixonou aos poucos, manteve um relacionamento que acabou, mas 
que deixou boas memórias”, porém, a assertiva não condiz com o texto apresentado para 
resolução da questão, já que em várias passagens pode-se verificar que o autor não chegou 
a ter um relacionamento com a outra pessoa, senão vejamos: “não aconteceu qualquer 
intimidade (...) na verdade, não aconteceu quase nada. Dois ou três almoços, uns silêncios”. 
Ademais, no dicionário o significado da palavra “relacionamento” se refere ao ato de 
relacionar ou de se relacionar; ligação afetiva ou sexual entre duas pessoas, não sendo 
observada nenhuma ligação de fato no âmbito da interpretação do texto, razão pela qual a 
questão merece ser ANULADA. 
PUB 
re•la•ci•o•na•men•to 
(relacionar + -mento) 
substantivo masculino 
1. .Ato de relacionar ou de se relacionar. 
2. Ligação .afetiva ou sexual entre duas pessoas. = RELAÇÃO 
 
"relacionamento", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 
https://dicionario.priberam.org/relacionamento [consultado em 19-11-2019]. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A QUESTÃO É DE FÁCIL ENTENDIMENTO, E PARA SE TER UM 
RELACIONAMENTO AMOROSO NÃO É NECESSÁRIO TER RELAÇÃO SEXUAL E SIM 
AFETIVA. E ELES SE CONHECEREM, MANTIVERAM ENCONTROS, MAS DUROU POUCO 
E DEIXOU BOAS MEMÓRIAS. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 01/2019 

Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1745141 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 19/11/2019 19:12 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Excelentíssimo examinador, 
 
No que diz respeito à assertiva nº 16 da prova de atualidades, resta claro que o fato que deu 
origem a questão ocorreu após a publicação do edital 001/2019, considerando que este foi 
publicado no site da banca em 12/07/2019, e a decretação do estado de emergência por 
Sebastián Piñera no Chile ocorreu em 19/10/2019, conforme expressamente mencionado no 
texto da assertiva, ou seja, houve extrapolação do edital, já que até então não havia ocorrido 
a medida em comento, bem como tal fato se deu há menos de um mês da prova. Diante 
disso, recomenda-se a anulação da questão. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: Não consta no edital que a prova de atualidades tenha que ser  sobre 
assuntos até a data de publicação do edital, podendo a mesma conter questões  de 
atualidades  da data anterior da data de aplicação. O candidato não demonstrou erro na 
questão. Portanto, a questão está correta e o gabarito será mantido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 01/2019 

Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1730013 

CARGO Advogado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 39 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/11/2019 06:06 

DESCRIÇÃO FATOS duplicidade de resposta na questão 39 

FUNDAMENTAÇÃO Pretende-se a anulação da questão 39, já que a mesma possui duas alternativas corretas, 
sendo elas a letra A  e B. 

PEDIDO Conforme já mencionado, a questão 39 deve ser anulada em razão de ter duplicidade de 
respostas. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO PROVIDO. 
O Recorrente interpôs recurso ao argumento de que a questão n° 39 possui duas alternativas 
corretas, pugnando pela anulação. 
Razão assiste ao Recorrente, visto que as alternativas “A” e “B” são idênticas e corretas. Por 
conseguinte, dar-se provimento ao recurso para fins de anulação da questão de nº 39 com a 
conseqüente atribuição dos respectivos pontos a todos os candidatos.  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 01/2019 

Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1712018 

CARGO Historiador 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/11/2019 22:53 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão número 04 afirma que a “expressão ‘(d)isso que chamamos...’ aparece repetidas 
vezes no texto”. Daí, a questão querer saber qual sentido está sendo enfatizado nesta 
expressão:  
A) Indiferença. 
B) Incerteza. 
C) Menosprezo. 
D) Convicção.  
 
De acordo com o gabarito, a resposta certa deveria ser a letra B: incerteza. Porém, ao 
analisarmos com mais acuidade essa questão, podemos perceber que o sentido enfatizado, 
na maioria das vezes que essa expressão aparece, é o exposto na  letra D, Convicção. 
Vejamos:  
1) Primeira aparição da expressão: 
“(...) isso que chamamos assim, tão descuidadamente, de Deus” (1º e 2º linhas): 
Neste caso, ao buscarmos por alguns significados da palavra “descuido”, percebemos que o 
narrador, ao chamar por Deus de forma “tão descuidada”, está enfatizando um certo 
desleixo, uma desatenção e, talvez, até uma certa INDIFERENÇA. Porém, se assim o faz, 
até pode ser por não estar muito certo sobre a existência de Deus (INCERTEZA).  Mas, de 
forma ambígua, pode ser também por ter uma CONVICÇÃO sobre essa sua crença, daí, 
enfatizar o seu descuido ao falar de Deus com um certo desleixo, mas com tanta convicção.  
Deste modo, nesta frase “ (...) isso que chamamos, assim, tão descuidadamente, de Deus”, 
percebemos uma  ambiguidade na fala do narrador. Assim, nesse momento, pode ser sua 
intenção tanto afirmar sua CONVICÇÃO, como também, de forma dúbia, insinuar uma certa 
INDIFERENÇA ou  INCERTEZA quanto à sua crença na existência de Deus.    
 
2) Segunda aparição da expressão:  
 “Ou disso que chamamos, também com descuido e alguma pressa, de amor” (4º e 5º 
linhas): 
Nestas frases, o narrador procura ressaltar que, ao chamar uma pessoa de amor, com 
descuido e com certa pressa (e, ao buscarmos novamente os possíveis significados da 
palavra “descuido”) faz isso por estar, de alguma forma, sendo displicente, negligente, ou até 
imprudente, por tamanho apressamento. Então, se assim o faz, sua motivação não é uma 
INCERTEZA quanto aos seus sentimentos. Ao contrário, o narrador deixa claro sua  
CONVICÇÃO, mesmo que momentânea,  sobre o amor que estava sentindo naquele 
instante. Neste caso, a ênfase dada pelo narrador nesta expressão é de uma CONVICÇÃO 
sobre seus sentimentos.  
  
3) Terceira aparição da expressão: 
“(...) disso que chamamos, com aquele mesmo descuido, de ‘minha vida’ (linhas 12 a 14): 
Também neste caso, motivado pelo sentimento de amor – um amor que eclodiu de repente – 
podemos observar a ênfase dada à palavra “descuido”, onde o narrador ressalta uma certa 
negligência de sua parte por se deixar levar por aquele súbito amor, que o fez ter 
CONVICÇÃO de que, naquele instante, aquela pessoa amada tratava-se do amor de sua 
vida. Portanto, mais uma vez, a ênfase dada a essa expressão é de CONVICÇÃO.     
 
 
Diante do exposto, solicito: 
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- Ou a alteração para a letra D, considerando que o sentido de CONVICÇÃO predominou na 
maioria das vezes que a expressão mencionada apareceu no texto; 
- Ou, considerando a ambiguidade desta questão, dando vazão, na primeira vez que a 
expressão apareceu, também a um sentido de “incerteza” ou de “indiferença” (uma vez que 
“indiferença” também é um sinônimo de descuido) solicito a anulação desta questão.  
 
Bibliografia consultada: 
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos dos textos. 
São Paulo: Contexto, 2006. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
230/1712018/96858f2f4b35a6f714f112d05ef212d9.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferdio sem analise do mérito, Candidato(a) realizou dois recursos idênticos da 
mesma questão, esta será indeferida, o outro recurso será analisado. 
 
item do edital. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
a) com argumentação idêntica a outros recursos. 
b) em hipótese alguma será aceito revisão de recurso. 
c) a impugnação de qualquer questão ou nota constante das provas fora do respectivo prazo 
não será aceita, sendo considerada, 
para tanto, a data do item 6.2 deste Edital. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1712018 

CARGO Historiador 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/11/2019 23:01 

DESCRIÇÃO FATOS Desde a realização da prova, percebi uma ambiguidade nesta questão. Portanto, julgo essa 
questão passível de anulação, ou, no mínimo, passível de reconsideração quanto a alternativa 
correta, visto que da forma como está exposta afirmo que seja a letra D.  

FUNDAMENTAÇÃO A questão número 04 afirma que a “expressão ‘(d)isso que chamamos...’ aparece repetidas 
vezes no texto”. Daí, a questão querer saber qual sentido está sendo enfatizado nesta 
expressão:  
A) Indiferença. 
B) Incerteza. 
C) Menosprezo. 
D) Convicção.  
 
De acordo com o gabarito, a resposta certa deveria ser a letra B: incerteza. Porém, ao 
analisarmos com mais acuidade essa questão, podemos perceber que o sentido enfatizado, 
na maioria das vezes que essa expressão aparece, é o exposto na  letra D, Convicção. 
Vejamos:  
1) Primeira aparição da expressão: 
“(...) isso que chamamos assim, tão descuidadamente, de Deus” (1º e 2º linhas): 
Neste caso, ao buscarmos por alguns significados da palavra “descuido”, percebemos que o 
narrador, ao chamar por Deus de forma “tão descuidada”, está enfatizando um certo 
desleixo, uma desatenção e, talvez, até uma certa INDIFERENÇA. Porém, se assim o faz, 
até pode ser por não estar muito certo sobre a existência de Deus (INCERTEZA).  Mas, de 
forma ambígua, pode ser também por ter uma CONVICÇÃO sobre essa sua crença, daí, 
enfatizar o seu descuido ao falar de Deus com um certo desleixo, mas com tanta convicção.  
Deste modo, nesta frase “ (...) isso que chamamos, assim, tão descuidadamente, de Deus”, 
percebemos uma  ambiguidade na fala do narrador. Assim, nesse momento, pode ser sua 
intenção tanto afirmar sua CONVICÇÃO, como também, de forma dúbia, insinuar uma certa 
INDIFERENÇA ou  INCERTEZA quanto à sua crença na existência de Deus.    
 
2) Segunda aparição da expressão:  
 “Ou disso que chamamos, também com descuido e alguma pressa, de amor” (4º e 5º 
linhas): 
Nestas frases, o narrador procura ressaltar que, ao chamar uma pessoa de amor, com 
descuido e com certa pressa (e, ao buscarmos novamente os possíveis significados da 
palavra “descuido”) faz isso por estar, de alguma forma, sendo displicente, negligente, ou até 
imprudente, por tamanho apressamento. Então, se assim o faz, sua motivação não é uma 
INCERTEZA quanto aos seus sentimentos. Ao contrário, o narrador deixa claro sua  
CONVICÇÃO, mesmo que momentânea,  sobre o amor que estava sentindo naquele 
instante. Neste caso, a ênfase dada pelo narrador nesta expressão é de uma CONVICÇÃO 
sobre seus sentimentos.  
  
3) Terceira aparição da expressão: 
“(...) disso que chamamos, com aquele mesmo descuido, de ‘minha vida’ (linhas 12 a 14): 
Também neste caso, motivado pelo sentimento de amor – um amor que eclodiu de repente – 
podemos observar a ênfase dada à palavra “descuido”, onde o narrador ressalta uma certa 
negligência de sua parte por se deixar levar por aquele súbito amor, que o fez ter 
CONVICÇÃO de que, naquele instante, aquela pessoa amada tratava-se do amor de sua 
vida. Portanto, mais uma vez, a ênfase dada a essa expressão é de CONVICÇÃO.     
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Bibliografia consultada: 
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos dos textos. 
São Paulo: Contexto, 2006. 
 

PEDIDO Diante do exposto, solicito: 
- Ou a alteração para a letra D, considerando que o sentido de CONVICÇÃO predominou na 
maioria das vezes que a expressão mencionada apareceu no texto; 
- Ou, considerando a ambiguidade desta questão, dando vazão, na primeira vez que a 
expressão apareceu, também a um sentido de “incerteza” ou de “indiferença” (uma vez que 
“indiferença” também é um sinônimo de descuido) solicito a anulação desta questão.  
 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
230/1712018/9dc31e0a70bf604e880e322f992582b7.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: O AUTOR DEIXA CLARO NO TEXTO FRAGMENTOS DISSO QUE 
CHAMAMOS DE VIDA...INCERTEZA.  
Há alguns anos. Deus — ou isso que chamamos assim, tão descuidadamente, de Deus —, 
enviou-me certo presente ambíguo: uma possibilidade de amor. Ou disso que chamamos, 
também com descuido e alguma pressa, de amor. E você sabe a que me refiro. NÃO 
DEMONSTRA MENOSPREZO EM MOMENTO ALGUM E SIM INCERTEZA. A PERGUNTA 
SE REFERE A expressão “(d)isso que chamamos ...”, E NÃO AO TEXTO TODO.  A 
INTERPRETAÇÃO É DE FÁCIL ENTENDIMENTO, E FICA CLARO QUE A RESPOSTA 
CORRETA É INCERTEZA.  
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1712018 

CARGO Historiador 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 32 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/11/2019 23:10 

DESCRIÇÃO FATOS Desde a realização da prova, percebi uma ambiguidade nesta questão. Portanto, julgo essa 
questão passível de anulação, ou, no mínimo, passível de reconsideração quanto a alternativa 
correta, visto que da forma como está exposta afirmo que seja a letra D.  

FUNDAMENTAÇÃO A questão número 32 solicita que se assinale a alternativa correta em relação ao ganhador 
do concurso promovido pelo IHGB, em 1840, “que tinha como intuito a eleição do melhor 
sistema para descrever a ‘HISTÓRIA DO BRASIL’.” A referida questão apresenta quatro 
alternativas, descritas da seguinte forma: 
A) Francisco Adolfo de Varnhaqem(sic). 
B) Caio Prado Júnior. 
C) Karl Philip Van Martins. 
D) Nelson Werneck Sodré.   
 
De acordo com o gabarito oficial, a alternativa correta seria a letra C. Porém, o nome do 
botânico alemão, ganhador deste concurso, foi escrito de forma ERRADA nesta prova, uma 
vez que a grafia correta do nome é Carl Friedrich Philip Von Martius. Este erro inadmissível 
da prova (cometido por falta de conhecimento de quem a elaborou ou de quem a digitou) 
induz o candidato a acreditar que se trata de uma “pegadinha” e que, portanto, a letra C não 
seria a alternativa correta.  
 

PEDIDO Diante do exposto, solicito: 
- Ou a alteração para a letra D, considerando que o sentido de CONVICÇÃO predominou na 
maioria das vezes que a expressão mencionada apareceu no texto; 
- Ou, considerando a ambiguidade desta questão, dando vazão, na primeira vez que a 
expressão apareceu, também a um sentido de “incerteza” ou de “indiferença” (uma vez que 
“indiferença” também é um sinônimo de descuido) solicito a anulação desta questão.  
 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
230/1712018/c0c99a65b0a4c0bc8399959ed8754fa3.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferdio sem analise do mérito, Candidato(a) realizou dois recursos idênticos da 
mesma questão, esta será indeferida, o outro recurso será analisado. 
 
item do edital. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
a) com argumentação idêntica a outros recursos. 
b) em hipótese alguma será aceito revisão de recurso. 
c) a impugnação de qualquer questão ou nota constante das provas fora do respectivo prazo 
não será aceita, sendo considerada, 
para tanto, a data do item 6.2 deste Edital. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 
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ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1712018 

CARGO Historiador 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 32 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/11/2019 23:12 

DESCRIÇÃO FATOS Desde a realização da prova, percebi o erro desta questão, o que me levou a acreditar que se 
tratava de uma “pegadinha”. Portanto, julgo essa questão passível de anulação.  

FUNDAMENTAÇÃO A questão número 32 solicita que se assinale a alternativa correta em relação ao ganhador 
do concurso promovido pelo IHGB, em 1840, “que tinha como intuito a eleição do melhor 
sistema para descrever a ‘HISTÓRIA DO BRASIL’.” A referida questão apresenta quatro 
alternativas, descritas da seguinte forma: 
A) Francisco Adolfo de Varnhaqem(sic). 
B) Caio Prado Júnior. 
C) Karl Philip Van Martins. 
D) Nelson Werneck Sodré.   
 
De acordo com o gabarito oficial, a alternativa correta seria a letra C. Porém, o nome do 
botânico alemão, ganhador deste concurso, foi escrito de forma ERRADA nesta prova, uma 
vez que a grafia correta do nome é Carl Friedrich Philip Von Martius. Este erro inadmissível 
da prova (cometido por falta de conhecimento de quem a elaborou ou de quem a digitou) 
induz o candidato a acreditar que se trata de uma “pegadinha” e que, portanto, a letra C não 
seria a alternativa correta.  
 

PEDIDO Deste modo, diante  diante desta fundamentação clara e irrefutável, solicito a ANULAÇÃO 
desta questão.    

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
230/1712018/872c1104f19ded4cd638b4ce9c307c23.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO; O ERRO DE DIGITAÇÃO NO NOME NÃO INDUZ AO ERRO, POIS OS 
OUTROS NOMES NÃO SÃO SE REFEREM AO QUE FOI PEDIDO NO ENUNCIADO. 
PORTANTO, MANTÉM-SE INALTERADO O GABARITO.  
“Sabe-se que o século XIX é, por excelência, o século do “nacionalismo”. O advento do 
modelo de Estados Nacionais burgueses, sobretudo na Europa e nas Américas após a 
Revolução Francesa e a Era Napoleônica, suscitou vasta bibliografia que teve por objetivo 
referendar ou repudir tal viés nacionalista. A literatura romântica, no caso brasileiro, foi 
durante décadas o principal veículo de construção do Brasil “Nação”. Somente a partir da 
década de 1840, após a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), é que 
começaram os primeiros esboços ou programas para se escrever, do ponto de vista científico, 
a “História do Brasil”. 
Nesse contexto, o IHGB tratou de elaborar, no início dos anos 1840, um concurso para a 
eleição do melhor manual sobre como deveria ser escrita a História do Brasil, que modelo 
deveria ser seguido e quais seriam suas fontes principais. O texto ganhador do concurso foi 
de autoria do naturalista alemão Karl Philip Von Martius, redigido em 1843 e publicado na 
Revista Trimestral de História e Geografia ou Jornal do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro em janeiro de 1845, no número 24, tomo 6, abrangendo as páginas 381 a 403. 
Von Martius já era conhecido por ter participado de expedições pelo interior do Brasil ao lado 
de Spix, outro naturalista. O título completo de seu programa era: “Como se deve escrever a 
História do Brasil: Dissertação oferecida ao Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, pelo Dr. 
Carlos Frederico Ph. De Martius, acompanhada de uma biblioteca brasileira ou lista de obras 
pertencente à história do Brasil”. O plano historiográfico de Martius teve um impacto enorme 
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sobre as gerações de historiadores do século XIX e da primeira metade do século XX, 
sobretudo por ter sugerido incorporar à “História do Brasil” a mescla dos elementos das três 
raças: o branco (europeu/português), o índio/nativo e o negro/africano. 
 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1709538 

CARGO Contador 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 18 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/11/2019 20:12 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Gabarito Preliminar: Letra  C 
Gabarito Correto:  Letra B 
 
18) No Word 2010 ( Criar, exibir e Salvar documento) para SALVAR UM DOCUMENTO 
usa-se o atalho: 
A) Ctrl+A 
B) Ctrl+S 
C) Ctrl+B 
D) Ctrl+V 
Com base na respectiva fundamentação;   
Site Oficial da Microsoft em sua página aponta os atalhos usados com frequência no Word 
(Incluindo A VERSÃO 2010) , a tecla de atalho Ctrl+B é usada para aplicar formatação em 
NEGRITO e o atalho  Ctrl+S é usada para SALVAR DOCUMENTO, conforme a tabela em 
anexo retirada da referida página. 
Link da página:  
https://support.office.com/pt-br/article/atalhos-de-teclado-no-word-95ef89dd-7142-4b50-afb2-
f762f663ceb2?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR 
  
  
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
230/1709538/caaec3f828f700baf264de07c665d417.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: O atalho CTRL+B serve para salvar um documento de acordo com o  
Livro Clique e Descomplique – Testos e redação Edição Word 2010,  Sérgio Yamasaki .  
 
O site citado pelo candidato diz que Os atalhos neste tópico referem-se ao layout de teclado 
dos EUA. As teclas para outros layouts podem não corresponder exatamente às teclas de um 
teclado dos EUA. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1742136 

CARGO Historiador 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/11/2019 14:57 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A possibilidade para anulação desta questão 22, é obvia.Pois esta questão apresenta uma 
mesma resposta em duas alternativas, tornando possíveis como resposta tanto a letra A 
como a letra D. Portanto peço deferimento do recurso. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO: OCORREU UMA FALHA TÉCNICA, A DUPLICIDADE DO ITEM III E IV DÁ 
MARGEM A MARCAÇÃO TANTO DA ALTERNATIVA C COMO A D. PORTANTO, FICA 
ANULADA A QUESTÃO. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1705894 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 37 

DATA DE SOLICITAÇÃO 19/11/2019 08:27 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Duas alternativas idênticas. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A QUESTÃO PEDE A INCORRETA, SENDO ASSIM A ALTERNATIVA 
INCORRETA É A LETRA B. A DUPLICIDADE DE RESPOSTAS NÃO INTERFERIU NA 
RESPOSTA. PORTANTO, MANTÉM-SE INALTERADO O GABARITO. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1705925 

CARGO Historiador 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 32 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/11/2019 15:05 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 32 deve ser anulada pois nenhuma das opções oferecidas corresponde à 
resposta correta, visto que o nome do pesquisador alemão que ganhou o concurso do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) em 1840 era Carl Friedrich Philipp von 
Martius, e não Karl Philip Van Martins, como aparece grafado na prova. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO; O ERRO DE DIGITAÇÃO NO NOME NÃO INDUZ AO ERRO, POIS OS 
OUTROS NOMES NÃO SÃO SE REFEREM AO QUE FOI PEDIDO NO ENUNCIADO. 
PORTANTO, MANTÉM-SE INALTERADO O GABARITO.  
“Sabe-se que o século XIX é, por excelência, o século do “nacionalismo”. O advento do 
modelo de Estados Nacionais burgueses, sobretudo na Europa e nas Américas após a 
Revolução Francesa e a Era Napoleônica, suscitou vasta bibliografia que teve por objetivo 
referendar ou repudir tal viés nacionalista. A literatura romântica, no caso brasileiro, foi 
durante décadas o principal veículo de construção do Brasil “Nação”. Somente a partir da 
década de 1840, após a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), é que 
começaram os primeiros esboços ou programas para se escrever, do ponto de vista científico, 
a “História do Brasil”. 
Nesse contexto, o IHGB tratou de elaborar, no início dos anos 1840, um concurso para a 
eleição do melhor manual sobre como deveria ser escrita a História do Brasil, que modelo 
deveria ser seguido e quais seriam suas fontes principais. O texto ganhador do concurso foi 
de autoria do naturalista alemão Karl Philip Von Martius, redigido em 1843 e publicado na 
Revista Trimestral de História e Geografia ou Jornal do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro em janeiro de 1845, no número 24, tomo 6, abrangendo as páginas 381 a 403. 
Von Martius já era conhecido por ter participado de expedições pelo interior do Brasil ao lado 
de Spix, outro naturalista. O título completo de seu programa era: “Como se deve escrever a 
História do Brasil: Dissertação oferecida ao Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, pelo Dr. 
Carlos Frederico Ph. De Martius, acompanhada de uma biblioteca brasileira ou lista de obras 
pertencente à história do Brasil”. O plano historiográfico de Martius teve um impacto enorme 
sobre as gerações de historiadores do século XIX e da primeira metade do século XX, 
sobretudo por ter sugerido incorporar à “História do Brasil” a mescla dos elementos das três 
raças: o branco (europeu/português), o índio/nativo e o negro/africano. 
 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 01/2019 

Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1706909 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/11/2019 15:17 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Tendo em vista a normas regulamentadoras de concursos públicos e o edital que garantem 
a clareza  e a lisura das questões, solicito a anulação da questão 05 de português, da  
Prova de Auxiliar Administrativo  em virtude da não marcação ou colocação do termo 
destacado na qual solicitava a questão . Tendo em vista que não foi possível evidenciar e 
escolher  o termo destacado no qual a questão fazia referência , podendo sofrer diversas 
formas de interpretação que poderiam levar ao erro dos candidatos.Portanto , solicito a 
anulação da questão em virtude da impossibilidade de se escolher com exatidão o termo 
destacado na qual a questão fazia referência. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito. 
 
Item do edital - 6.9. Se durante a realização da Prova escrita for percebido erro de digitação 
da questão será redigida uma errata que será publicada em todas as salas de aplicação de 
provas. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 


