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Cargo: Agente Comunitário de Saúde – ACS 
Questão nº 12 – Candidato solicita mudança de Gabarito. 
RESPOSTA: INDEFERIDO, manter gabarito já publicado. 
 

Questão nº 35 – Candidato diz que a questão está em desacordo com o conteúdo proposto.  
RESPOSTA: INDEFERIDO, manter questão. 
 
Cargo: Fiscal de Vigilância Sanitária  
Questão nº 10 – Candidato solicita mudança de Gabarito. 
RESPOSTA: INDEFERIDO, manter gabarito já publicado. 
 
Questão nº 21 – Candidato solicita anulação da questão, diz que a questão está em desacordo com o 
conteúdo proposto. 
RESPOSTA: INDEFERIDO, manter questão. 
 
Questão nº 22 – Candidato solicita anulação da questão, diz que a questão está em desacordo com o 
conteúdo proposto. 
RESPOSTA: INDEFERIDO, manter questão. 
 
Questão nº 25 – Candidato solicita anulação da questão, diz que a questão está em desacordo com o 
conteúdo proposto. 
RESPOSTA: INDEFERIDO, manter questão. 
 
Questão nº 28 – Candidato solicita anulação da questão, diz que a questão está em desacordo com o 
conteúdo proposto. 
RESPOSTA: INDEFERIDO, manter questão. 
 
Questão nº 29 – Candidato solicita anulação da questão, diz que a questão está em desacordo com o 
conteúdo proposto. 
RESPOSTA: INDEFERIDO, manter questão. 
 
Questão nº 32 – Candidato solicita anulação da questão, diz que a questão está em desacordo com o 
conteúdo proposto. 
RESPOSTA: INDEFERIDO, manter questão. 
 
Questão nº 34 – Candidato solicita mudança de Gabarito. 
RESPOSTA: DEFERIDO, correto letra C. 
 
Questão nº 35 – Candidato solicita anulação da questão, diz que a questão está em desacordo com o 
conteúdo proposto. 
RESPOSTA: INDEFERIDO, manter questão. 
 
Questão nº 37 – Candidato solicita anulação da questão, diz que a questão está em desacordo com o 
conteúdo proposto. 
RESPOSTA: INDEFERIDO, manter questão. 
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Questão nº 38 – Candidato solicita anulação da questão, diz que a questão está em desacordo com o 
conteúdo proposto. 
RESPOSTA: INDEFERIDO, manter questão. 
 
Cargo: Técnico em Enfermagem   
Questão nº 14 – Candidato solicita anulação da questão, diz que a questão está em desacordo com o 
conteúdo proposto. 
RESPOSTA: INDEFERIDO, manter questão. 
 
Questão nº 16 – Candidato solicita anulação da questão, diz que a questão está em desacordo com o 
conteúdo proposto. 
RESPOSTA: INDEFERIDO, manter questão. 
 
Questão nº 24 – Candidato solicita mudança de Gabarito. 
RESPOSTA: DEFERIDO, alternativa correta letra B. 
 
Questão nº 29 – Candidato solicita anulação da questão, por ter duas alternativas corretas. 
RESPOSTA: DEFERIDO, questão NULA. 
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