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Candidato:

Thiago Silveira Simões
Cargo: Escriturário
Questão: 23
Decisão: Deferido
Justificativa: A questão deve ser anulada pois ocorreu erro em sua composição.
Candidatos(as):

Carina Tatieli dos Santos
Luiz Guilherme Sabion Salvador
Paulo Henrique Graciano
Taíse Bruna Mantovani de Almeira
Cargo: Atendente de Gabinete Odontológico/ Escriturário
Questão: 29
Decisão: Deferido
Justificativa: A questão deve ser anulada pois não tem alternativa correta.
Não se sabe com exatidão os significados dos elementos gráficos e cores da bandeira imperial brasileira.
Porém, existem hipóteses e, as mais aceitas, são:
- Cor verde: simbolizava a Casa de Bragança, dinastia a qual fazia parte Dom Pedro I.
- Cor amarela: representava o ouro e as riquezas minerais existentes em solo brasileiro.
- Ramos de café e tabaco: representava os dois principais produtos agrícolas do Brasil Imperial.
- Coroa: símbolo do regime monárquico.
- Cruz da Ordem de Cristo: valorização do cristianismo no Brasil e da religião católica como oficial.
Candidata:
Damiana de Souza Lima
Cargo: Médico
Questão: 18
Decisão: Indeferido
Justificativa:
O conteúdo da prova esta em conformidade com o edital do certame em tela.
Candidata:
Damiana de Souza Lima
Cargo: Médico
Questão: 24
Decisão: Indeferido
Justificativa:
O conteúdo da prova esta em conformidade com o edital do certame em tela.
Candidata:
Damiana de Souza Lima
Cargo: Médico
Questão: 29
Decisão: Indeferido
Justificativa:
O Brasil é a maior potência do futebol mundial, destacando-se não só como o que detém a maior
quantidade de prêmios, mas também o que mais exporta atletas. Tendo conquistado a Copa do Mundo em
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cinco oportunidades, além de outros títulos importantes. É também detentor de diversas marcas históricas
no esporte, além de ser a pátria de diversos grandes jogadores que fizeram história. Entre eles, o que é
considerado o maior de todos os tempos: Pelé.
O futebol é sem sombra de dúvida o esporte mais praticado no Brasil, sendo que o Campeonato Brasileiro
de Futebol (também conhecido pelo apelido de Brasileirão) e a Copa do Brasil são as principais
competições do esporte no país, além dos campeonatos estaduais, que também possuem bastante
popularidade, principalmente em estados com forte tradição no esporte, como São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Bahia, entre outros. O esporte tornou-se
elemento marcante da cultura nacional. Expressões como "chute", "pisar na bola" e outras são usadas em
ocasiões que nada tem a ver com o futebol, e por pessoas que sequer acompanham ou praticam a
modalidade.
A Copa do Mundo de Futebol é o evento esportivo que mais atrai a audiência da população brasileira,
numa movimentação que paralisa o país em dias de jogo da Seleção Nacional de futebol, conhecida
carinhosamente como "Seleção Canarinho". O Campeonato Brasileiro de Futebol é um dos mais
importantes do mundo e seus clubes são multi-campeões continentais e mundiais. Existem grandes
estádios para a pratica do futebol na maioria das grandes cidades brasileiras e a modalidade tem pelo
menos um clube em cada município do país fundado para sua pratica.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Brasileiro_de_Futebol
De acordo com o embasamento, considero o recurso indeferido.
Candidata:

Damiana de Souza Lima

Cargo: Médico
Questão: 31
Decisão: Indeferido
Justificativa:
O presidente eleito Macri é considerado de perfil mais conservador e liberal em relação à economia. Com
uma nova postura avessa às barreiras protecionistas, ele prometeu liberar o mercado de câmbios,
estimular a iniciativa privada, diminuir a pobreza, atrair investimentos internacionais e fazer ajustes fiscais
nas contas do Estado.
A economia argentina será a principal pedra no sapato do novo presidente. Outro desafio de Macri será
estabelecer alianças no Congresso, onde o kirchnerismo tem maioria absoluta no Senado e é a primeira
força na Câmara dos Deputados.
A inflação está galopante e chegou a 35% em fevereiro. Os preços dispararam nos últimos meses. Macri
aumentou tarifas de serviços públicos, transporte, luz e gás e o mercado reajustou os preços dos
alimentos e aluguéis. Houve um aumento de 300% na tarifa de eletricidade, colocando fim aos subsídios
concedidos nos últimos 12 anos ao fornecimento de energia elétrica.
Um dos efeitos mais imediatos do ajuste econômico é a queda na renda e no poder de consumo dos mais
pobres. Um estudo divulgado em março pelo Centro de Inovação dos Trabalhadores da Argentina mostrou
que o poder aquisitivo dos 10% mais pobres do país caiu 23,8% desde dezembro de 2015. O cenário
elevou as pressões sociais e a mobilização de protestos da população.
Sendo assim, considero o recurso indeferido.
Fonte: Carolina Cunha
Da Novelo Comunicação
20/05/201612h23
Candidata:
Damiana de Souza Lima
Cargo: Médico
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Questão: 32
Decisão: Indeferido
Justificativa:
Um dos efeitos mais imediatos do ajuste econômico é a queda na renda e no poder de consumo dos mais
pobres. Um estudo divulgado em março pelo Centro de Inovação dos Trabalhadores da Argentina mostrou
que o poder aquisitivo dos 10% mais pobres do país caiu 23,8% desde dezembro de 2015. O cenário
elevou as pressões sociais e a mobilização de protestos da população.
No entanto, os sinais da economia indicam que a Argentina está atraindo investimentos externos e
aumentou suas exportações agrícolas. Por enquanto a aprovação do presidente está em 60%. O aumento
do desemprego é a principal preocupação dos argentinos. A aposta do governo é que os investimentos
possam aumentar os indicadores sociais.
Sendo assim, considero o recurso indeferido.
Fonte: Carolina Cunha
Da Novelo Comunicação
20/05/201612h23
Fernandópolis/SP, 27 de junho de 2016.
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