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Candidato Recorrente: Sussimara Gauer GraebinCandidato Recorrente: Sussimara Gauer GraebinCandidato Recorrente: Sussimara Gauer GraebinCandidato Recorrente: Sussimara Gauer Graebin    
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QUESTÃO 26QUESTÃO 26QUESTÃO 26QUESTÃO 26    
    
Analisada a questão e a exposição de motivos do recurso temos que Analisada a questão e a exposição de motivos do recurso temos que Analisada a questão e a exposição de motivos do recurso temos que Analisada a questão e a exposição de motivos do recurso temos que 
razão assiste razão assiste razão assiste razão assiste a recorrente, devendo ser ANULADA referida questão a recorrente, devendo ser ANULADA referida questão a recorrente, devendo ser ANULADA referida questão a recorrente, devendo ser ANULADA referida questão 
por apresentar duas alternativas idênticas  de maneira a prejudicar a por apresentar duas alternativas idênticas  de maneira a prejudicar a por apresentar duas alternativas idênticas  de maneira a prejudicar a por apresentar duas alternativas idênticas  de maneira a prejudicar a 
resposta da questão.resposta da questão.resposta da questão.resposta da questão.    
    
QUESTÃO 36QUESTÃO 36QUESTÃO 36QUESTÃO 36    
    
Analisada a questão e a exposição de motivos Analisada a questão e a exposição de motivos Analisada a questão e a exposição de motivos Analisada a questão e a exposição de motivos do recurso temos que do recurso temos que do recurso temos que do recurso temos que 
razão assiste a candidata recorrentrazão assiste a candidata recorrentrazão assiste a candidata recorrentrazão assiste a candidata recorrente, devendo ser alterado o gabarito e, devendo ser alterado o gabarito e, devendo ser alterado o gabarito e, devendo ser alterado o gabarito 
oficial para a letra “d”, ou seja, todas as alternativas estão corretas.oficial para a letra “d”, ou seja, todas as alternativas estão corretas.oficial para a letra “d”, ou seja, todas as alternativas estão corretas.oficial para a letra “d”, ou seja, todas as alternativas estão corretas.    
    
Diante do exposto, Requer a Vossas Senhorias seja o presente Diante do exposto, Requer a Vossas Senhorias seja o presente Diante do exposto, Requer a Vossas Senhorias seja o presente Diante do exposto, Requer a Vossas Senhorias seja o presente 
recebido e protocolado, dando ciência ao candidato recorrente.recebido e protocolado, dando ciência ao candidato recorrente.recebido e protocolado, dando ciência ao candidato recorrente.recebido e protocolado, dando ciência ao candidato recorrente.    
    
                    Pede Deferimento Pede Deferimento Pede Deferimento Pede Deferimento     
    
                Maravilha, 10 de novembro de 2011.Maravilha, 10 de novembro de 2011.Maravilha, 10 de novembro de 2011.Maravilha, 10 de novembro de 2011.    
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