
ITEM INSCRIÇÃO QUESTÃO JULGAMENTO OBSERVAÇÃO

1 160 1 Deferida Questão Anulada

2 673 13 Indeferida Apesar de haver repetição dos nomes não compromete a questão pois a resposta correta é a letra a

3 673 19 Indeferida
Segundo o IBGE no seu site,https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/caldas-novas/panorama, a alternativa 

apontada como correta permanece. 

ITEM INSCRIÇÃO QUESTÃO JULGAMENTO OBSERVAÇÃO

1 1933/3003 2 Indeferido
Apesar do erro ortográfico na questão 2, a questão não está comprometida, a resposta correta é 

sinestesia

2 2836/3003 3 Indeferido
Apesar de a crônica ser também uma narrativa, narrativa é um termo extremamente abrangente. 

Enquanto crônica se encaixa diretamente nas características do texto.

3 1933 5 Indeferido
A variação é diacrônica justamente porque o texto usa termos utilizados no passado e que não fazem 

parte mais da linguagem corriqueira.

4
1933/2836/

3003
9 Indeferido A questão está perfeitamente adequada aos padrões do hífen propostos pelo novo acordo

5 2836 17 Indeferido
O  Município de Rio Quente, que antes era distrito de

Caldas Novas, portanto, parte da história da cidade. 

6 1933 27 Deferido Questão Anulada

7 3003 36 Deferido Questão Anulada

ITEM INSCRIÇÃO QUESTÃO JULGAMENTO OBSERVAÇÃO

1 1977/2201 1 Indeferido O argumento dos candidatos não faz sentido em relação ao texto da questão. 

2

009/855/11

37/2201/32

51/1996/31

15

13 Deferido Questão Anulada

3
1441/1996/

3115
14 Indeferido

A questão não possui erros passíveis de anulação ou retificação

de gabarito, tendo em vista que todas as alternativas reproduzem a Lei 9868/99.

Vejamos que a alternativa A está correta, conforme descreve no §2º do art. 7º. A

alternativa B está incorreta, segundo o art. 28, parágrafo único, pois indica a eficácia

sem limitações dos efeitos em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à

Administração Pública federal, estadual e municipal. A alternativa C está correta,

conforme o art. 21. Por fim, a alternativa D está correta, conforme o art. 6, da referida

lei.

4 2201 18 Indeferido.

 A questão não possui erros passíveis de anulação ou retificação

de gabarito, tendo em vista que a alternativa C está devidamente descrita no art. 57,

IV, da Lei 8.666/93.

5

009/1441/3

115/1137/2

201

25 Deferido Questão Anulada

6 9 35 Indeferido

A questão não possui erros passíveis de anulação ou retificação

de gabarito, tendo em vista que a alternativa A está correta, pois a desapropriação por

necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, é indenizada, por força da

disposição constitucional do art. 5º, XXIV.

7
855/1441/3

115
37 Deferido Questão Anulada

ENSINO FUNDAMENTAL: Auxiliar de Serviços Gerais
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