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Retificação do Ato 009/2018- Julgamentos dos Recursos Contra as Questões Ed004 

 

O Senhor Marco Zanellato, Superintende da FAMU, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a 

comissão municipal de Concurso Público e o Instituto O Barriga Verde, tornam público a retificação do Ato 009 

que divulga o Julgamento dos Recursos contra questões, incluindo-se o julgamento de recursos recebidos 

tempestivamente e de acordo com previsão editalícia, referente às seguintes questões, conforme segue:  

1. Conhecimentos Gerais Nível Médio  
 

Questão 09 
Candidatos:  1072115 

Alegações:  
Candidato alega em síntese que na questão não se sabe de qual concurso Miss Santa Catarina o enunciado da 
questão se refere. Deste modo, solicita a anulação da questão, pois as informações não são precisas para a 
resolução da questão. 
Parecer da Banca: Esta Banca destaca o seguinte, Débora Silva, de Rio Negrinho/SC, foi eleita em 10 de março, 
na cidade de Itajaí, num dos concursos de beleza, que não contou com etapas municipais. Já Bruna Vitali, 
concorreu com 52 candidatas, em evento festivo na Capital do Estado, no dia 28 de julho passado, como cita o 
enunciado da questão. As outras pessoas citadas no recurso, são de eventos muito anteriores ao tempo que 
trata a questão. Nos links abaixo, estão contidas as informações sobre a residência de Bruna Vitalli, em 
Urussanga, e por isso, representou a cidade neste grande concurso. O fato de ter nascido numa cidade vizinha, 
ou migrado ainda pequena para Urussanga, é irrelevante para considerar nulidade da questão, eis que reside 
em Urussanga, e nessa condição é que representou a cidade no concurso máximo de beleza da mulher 
catarinense. Assim, fica INDEFERIDO o recurso e MANTIDA a questão como previamente anunciada. Seguem 
links para acompanhamento -  
http://folhanobre.com.br/2018/07/30/bruna-vitali-e-marcos-tirapelli-sao-eleitos-miss-e-mister-santa-
catarina-2018/172340 
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2018/urussanguense-e-a-nova-miss-santa-catarina 
Decisão:     INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA.  

 

2. Conhecimentos Gerais Nível Superior  
 

Questão 10 
Candidato:  1071677 

Alegações: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que a questão 
deve ser anulada, por tratar de acontencimentos históricos distintos. 
Parecer da Banca: A a Segunda Revolta da Armada teve rebeldes que se juntaram com a revolução que ocorria 
no sul do país: a revolução federalista. A Segunda Revolta da Armada aliou-se à Revolução Federalista, 
generalizando o conflito e conflagrando, além do Rio de Janeiro, os três estados do Sul. A resposta correta 
para a questão é aquela anunciada preliminarmente, pois a Revolução Federalista foi um conflito de caráter 
político que aconteceu no Rio grande do Sul e desencadeou uma Revolta Armada, sendo esta a única resposta 
correta. 
 INDEFERIDO o recurso e MANTIDA a questão como anunciado preliminarmente.  
Decisão:     INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA. 

Urussanga, 28 de julho de 2018. 

 
Marco Zanellato 

Superintende FAMU 
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