
 

Belo Horizonte, 16 de Agosto de 2016. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Oficial Concurso Público – Edital 01/2016 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à 
divulgação do Gabarito provisório das provas objetivas de múltipla escolha, referente ao Concurso 
Público desta Prefeitura, Edital 01/2016. 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO Nº 01. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
Devido ao tempo verbal da alternativa C, a questão passa a não ter resposta correta. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO Nº 04. RECURSO INDEFERIDO. Dígrafo é a união de duas 
letras que representam apenas um fonema. 
 
Na alternativa A, todas as letras possuem seus respectivos sons pronunciados: S A G U Ã O. 
Na alternativa D, há dois dígrafos IM reproduzindo som de ĩ e NA reproduzindo o som de ã. 
 
Para melhores informações acesse: 
http://www.soportugues.com.br/secoes/fono/fono4.php 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO Nº 06. RECURSO INDEFERIDO. A palavra HERÓI é uma oxítona e 
o acento do ditongo permanece, porém em HEROICO não há mais acento por se tratar de um ditongo 
aberto em palavra paroxítona, assim como deveria ser em JIBOIA escrita com acento na alternativa D. 
 
Somos pelo indeferimento do recurso. 
 

“Ditongos Abertos 
 
Os ditongos éi, éu e ói, sempre que tiverem pronúncia aberta em 
palavras oxítonas (éi e não êi), são acentuados. Veja: 
 
éi (s): anéis, fiéis, papéis 
éu (s): troféu, céus 
ói (s): herói, constrói, caubóis 
 
Obs.: os ditongos abertos ocorridos em palavras paroxítonas NÃO são 
acentuados.  



 

Exemplos: assembleia, boia, colmeia, Coreia, estreia, heroico, ideia, jiboia, joia, 
paranoia, plateia, etc. Atenção:  a palavra destróier é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em "r" (e não por possuir ditongo aberto "ói"). 
 

http://www.soportugues.com.br/secoes/fono/fono11.php 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO Nº 07. RECURSO INDEFERIDO. O verbo CHOVERAM na 
alternativa D NÃO funciona como verbo impessoal, o mesmo NÃO possui relação contextual com o 
fenômeno natural CHOVER. Confirma-se tal informação atentando-se para o fato de que o verbo 
concorda com o sujeito CANDIDATOS.  
 
É necessário analisar os verbos e seus significados contextualizados como foram apresentados. 
 
Para melhores informações acesse: 
http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf55.php 
 
 
PROVA ESPECÍFICA MOTORISTA Nº 05, QUESTÃO Nº 21. RECURSO INDEFERIDO. Conforme o candidato 
propõe, tanto as afirmativas I e II estão corretas e a afirmativa III está incorreta, assim analisaremos as 
alternativas disponíveis para marcação. 
 

[A] Somente a afirmativa I está correta. 
Falso, conforme destacado as afirmativas I e II estão corretas e não somente a afirmativa I. 
 
[B] As afirmativas I e III estão corretas. 
Falso, A afirmativa III está incorreta, conforme destacado acima. 
 
[C] Somente afirmativa III está correta. 
Falso, conforme destacado, a afirmativa III está incorreta. 
 
[D] A afirmativa II está correta. 
Verdadeiro, a afirmativa II está correta, portanto deve ser a alternativa a ser marcada. Ressalta-se 
que aqui não estamos restringindo como na alternativa “A”, 

 
 
PROVA ESPECÍFICA DE MOTORISTA Nº 05, QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO. A palavra “feira”, 
não prejudicou o entendimento do que o candidato deveria fazer, vale ressaltar que tal item foi 
comunicado aos candidatos dentro de sala, entretanto já haviam identificado que deveriam relacionar a 
primeira coluna com a segunda. Fica claro que a palavra feira está fora do contesto da questão. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE MOTORISTA Nº 05, QUESTÃO Nº 23 E PROVA ESPECÍFICA DE OPERADOR DE 
MÁQUINAS Nº 06, QUESTÃO 23. RECURSO DEFERIDO. Alterar para alternativa “A”. 
 
Analisando cada um dos itens temos: 



 

 
[A] A válvula de admissão se fecha e a de escapamento continua fechada. O êmbolo inverte seu 

movimento do PMS (ponto morto superior) ao PMI (ponto morto inferior), comprimindo a 
mistura na câmara de combustão. 
Esse item se caracteriza como Compressão, uma vez que as válvulas de admissão e escapamentos 
permanecem fechadas para comprimir a mistura. 
 

[B] A válvula de escapamento está fechada e a de admissão se abre progressivamente. O êmbolo 
desloca-se de PMS (ponto morto superior) ao PMI (ponto morto inferior), aspirando a mistura 
ar/combustível. 
Esse item se caracteriza como Admissão, a primeira etapa do ciclo, onde permite a entrada da 
mistura ar/combustível. 
 

[C] As válvulas continuam fechadas. A mistura comprimida é inflamada por uma centelha que salta 
da vela de ignição. Com a queima, formam-se gases que se expandem, impulsionando o êmbolo 
de volta para o PMI PMI (ponto morto inferior). 
Esse item é caracterizado como explosão sendo o momento onde ocorre a queima do combustível. 
 

[D] A válvula de admissão fica fechada e a de escapamento se abre, progressivamente, à medida que 
o êmbolo vai do PMI (ponto morto inferior) ao PMS (ponto morto superior), expelindo os gases 
resultantes da combustão. 
Esse item caracteriza como exaustão, momento de expelir os gases resultantes da queima do 
combustível. 

 
 
PROVA ESPECÍFICA DE MOTORISTA Nº 05, QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. O tacógrafo trabalha 
juntamente com o velocímetro, ele registra a velocidade instantânea do veículo, e pode ser verificado 
posteriormente, entretanto o equipamento responsável por “INDICAR” a velocidade instantânea do 
veículo é o velocímetro.  
 
Veja mais: http://instrutora-laci.blogspot.com.br/2011/08/mecanica-basica-painel-de-instrumentos.html 
http://www.o-que-e.com/o-que-e-velocimetro/ 
http://old.knoow.net/maquinas/mecanauto/velocimetro.htm 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 07, QUESTÃO Nº 01. RECURSO INDEFERIDO. O leitor deve buscar pistas 
inclusive nas fontes dos textos. Observando as referências, o leitor tece a intertextualidade sem 
complicações inferenciais. Ainda que o leitor não tenha percebido as vozes narrativas no fragmento, a 
interpretação dos mesmos possibilita as seguintes constatações: 
 
 Uma vez que os dois fragmentos aludem uma representação histórica e social sobre os negros, há 

a valorização da dimensão política nos textos. 
 O termo “aos da casa-grande” representam amplamente todos os opressores e donos do poder. 
 Os dois textos defendem a importância abrangente de saber ler e escrever. 
 Em complemento à afirmativa anterior, a escrita dá voz aos oprimidos. 



 

 Estabelecendo a intertextualidade, os dois textos versam sobre a importância da escrita no 
resgate da memória e história dos negros segundo suas próprias perspectivas. 

 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 07, QUESTÃO Nº 07. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
Existem duas respostas que atendem ao enunciado da questão: A e C. 
 
Corrigindo as alternativas temos: 
 
A) O pediatra assistiu a criança.  
C) Informe aos alunos os locais das provas.  
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 08, QUESTÃO Nº 15. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A 
resposta da questão não foi apresentada nas alternativas; 
 
F(T) = 3t + 50 
 
Para 1170 pares de sapatos, deve-se igualar a função a 1170 e resolver a equação; 
 
3t + 50 = 1170 
3t = 1170 – 50 
3t = 1120 
 
T = 1120/3 
 
T = 373,333... 
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 10, QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO. O proxy pode ser considerado 
um filtro de acesso que faz parte da política de acessos da empresa. Neste caso, o enunciado diz que você 
está com problemas para acessar sites específicos, mais de um, o que deixa a hipótese de concorrência 
de acessos nestes sites nula. Neste caso, mantém - se a alternativa, Proxy como correta.  
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 10, QUESTÃO Nº 23. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. De 
fato a letra “I”, prejudicou o entendimento da questão, vale ainda ressaltar que tanto o comando 
ipconfig. E ipconfig/all retorna com informações do computador. 
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 10, QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. Este recurso apresentou uma 
opção de configuração e não uma regra, que representa itens e funcionalidades diferentes. Uma regra 
pode ser aplicada a itens de e-mail recebidos e/ou existentes no seu Outlook, referente as mensagens 
que estão nas suas caixas de e-mail. 
 



 

O usuário do Outlook pode garantir, forma manual e para cada e-mail, que todos os e-mails sejam 
enviados com solicitação de confirmação de leitura. E esta ação fará com que seus e-mails enviados 
enviem, de forma automática, a confirmação de leitura dos destinatários. 
 
Desta forma, deve-se manter a alternativa A como resposta. 
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 10, QUESTÃO Nº 25. RECURSO INDEFERIDO. O BrOffice é um pacote de 
aplicativos assim como o pacote Microsoft Office, que contém, por exemplo softwares para edição de 
textos, planilhas e outros. 
 
As orientações do programa de provas citam também que serão abordados “Principais aplicativos 
comerciais para edição de textos e planilhas”, desta forma, não está restrito apenas ao pacote Microsoft 
Office.  
 
O BrOffice também é muito aplicado em setores públicos e privados, pelo fato de atender a demanda de 
softwares para escritórios e ter o benefício de ser gratuito, além de disponibilizar versões para sistemas 
operacionais Windows, Linux e Mac OS. 
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 10, QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO. A leitura desta fórmula é feita 
da seguinte forma: 
 
=SE(<condição>; <valor para condição atendida>; <valor para condição não atendida>); 
=SE(SOMA(A2:A10) < 500;SOMA(A2:A10) * 0,1; SOMA(A2:A10) * 0,3); 
 
Condição = SOMA(A2:A10) < 500 
Valor para condição atendida = SOMA(A2:A10) * 0,1 
Valor para condição não atendida = SOMA(A2:A10) * 0,3 
 
Ou seja: Se a soma dos itens de A2 até A10 for menor que 500, soma-se os itens de A2 a A10 e multiplica 
o resultado por 0,1. Caso contrário, soma os itens de A2 até A10 e multiplica o resultado por 0,1. 
 
Mantém a resposta B como alternativa correta. 
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 10, QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. O usuário, neste caso, no 
âmbito das questões de informática, é o usuário da rede de computadores, da intranet, identificado na 
mesma por login/usuário e senha. Não se trata de usuário dos serviços fornecidos por um setor e/ou 
repartição pública ou privada. 
 
A definição de usuário, conforme o dicionário, está certa e válida para este caso também. O usuário da 
rede de computadores ou intranet, tem direito a usar a rede da empresa, que é coletiva para membros 
da empresa, onde estes podem desfrutar dos recursos disponíveis dentro desta rede. 
 



 

Em nenhum momento foi dito que esta rede foi aberta a clientes ou fornecedores. Mesmo se este for o 
caso, se existir um usuário para um fornecedor, cadastrado dentro da rede da empresa, este fornecedor 
pode entrar, com seu usuário e senha de acesso e navegar pelos conteúdos a ele permitidos. 
 
Desta forma, mantém a alternativa A como resposta correta para esta pergunta. 
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 10, QUESTÃO Nº 28. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
Nas alternativas não é apresentado a resposta correta.  
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 10, QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. A questão apresentou de 
forma equivocada a sequencia de alternativas, porém foi orientado a todos os candidatos durante a 
realização das provas que fizessem a alteração das alternativas para a sequencia correta A, B, C e D. 
Diante disso, a resposta correta é a letra “C” “Phishing”. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 11, QUESTÃO Nº 15. RECURSO INDEFERIDO. O objetivo dos 
textos apresentados é fazer uma relação entre o passado e o presente, informando ao candidato do que 
e de onde se fala, visando facilitar a sua compreensão e interpretação daquilo que em seguida será 
requerido. 
 

“Na antiga Grécia, quatro grandes festivais religiosos eram celebrados com jogos esportivos: 
os Píticos, dedicados ao deus Apolo e realizados no santuário de Delfos; os Ístmicos, realizados no 
santuário de Corinto e dedicados ao deus Poseidon; os Nemeus, realizados em Nemeia, no 
santuário de Zeus e a ele dedicados; e, por fim, os Olímpicos, que eram realizados em Olímpia e 
também dedicados a Zeus. 
 

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/origem-dos-jogos-olimpicos.htm 
 
De fato, haviam diversos jogos que faziam homenagens aos Deuses, entretanto conforme a própria 
referencia utilizada os jogos de Olímpia eram em homenagem a Zeus, criados pelo seu filho Hercules: 
 

“Hércules, segundo a mitologia grega, é considerado o fundador dos Jogos Olímpicos. Filho de 
Zeus com uma mortal, Hércules foi desafiado pela deusaHera a cumprir doze trabalhos 
considerados irrealizáveis. O quinto deses trabalhos consistia em limpar os currais do rei Áugias, 
da cidade de Élis. Segundo o mito, os currais eram habitados por milhares de animais e não era 
limpo há cerca de 30 anos. 
 
Hércules, após conseguir realizar o penoso trabalho, decidiu comemorar o feito inaugurando jogos 
esportivos em homenagem ao seu pai, Zeus. Tais jogos teriam sido realizados pela primeira vez no 
santuário de Zeus em Olímpia e, por isso, recebido o nome de “olímpicos” ou, 
simplesmente, Olimpíadas. A narrativa mitológica à parte, de fato em Olímpia os jogos esportivos 
foram bastante intensos, com periodicidade de quatro anos e por cerca de cinco séculos.” 
 

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/origem-dos-jogos-olimpicos.htm 



 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 11, QUESTÃO Nº 17. RECURSO INDEFERIDO. O primeiro 
enunciado apresenta a origem da palavra jihad. O segundo enunciado relaciona o termo jihad aos grupos 
islâmicos extremistas da atualidade, denominados jihadistas. 
 
Portanto, ambos os enunciados relacionam-se a questão proposta e auxiliam os candidatos na 
interpretação da mesma. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 11, QUESTÃO Nº 18. RECURSO INDEFERIDO. São vários os 
autores que discutem o tema globalização e obviamente podem divergir em suas interpretações. Para a 
construção da citada questão, foi embasada na obra “A PASSAGEM DO SÉCULO: 1480-1520 - As origens 
da globalização” de Serge Gruzinski, em cuja tese defendida, afirma-se que a globalização é um fenômeno 
que ganhou forças a partir do Expansionismo Marítimo Europeu. Portanto o candidato deveria analisar 
somente as consequências da globalização e não o termo propriamente. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 11, QUESTÃO Nº 20. RECURSO INDEFERIDO. Recurso sem 
argumentação.  
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE FISIOTERAPEUTA Nº 12, QUESTÃO Nº 21. RECURSO DEFERIDO. A questão está 
anulada. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE FISIOTERAPEUTA Nº 12, QUESTÃO Nº 23. RECURSO INDEFERIDO: A questão cita 
no enunciado testes de acordo com a idade. No recém-nascido utiliza-se a tríade teste do suor, teste do 
pezinho e teste genético. Já posteriormente, existem outros testes e dentre eles, está o teste de gordura 
nas fezes.  
 
Fonte:www.minhavida.com.br 
Fibrose cística: sintomas, tratamentos e causas. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE FISIOTERAPEUTA Nº 12, QUESTÃO Nº 25. RECURSO INDEFERIDO: A alternativa B 
é incorreta. Não existem duas opções.  
O índice de Tobin indica o grau de dependência do paciente da ventilação mecânica. Ou seja, ele não 
demonstra nível de independência. O que na prática é bem diferente uma coisa da outra. 
Fonte: Tobin M. J; Perez W.; Guenter S. M. The pattern of breathing during successul and unsuccessful 
trials of weaning from mechanical ventilation. Am. Rev. Respir Dis, V. 134; p.1111-1118 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE FISIOTERAPEUTA Nº 12, QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO: Na primeira 
afirmativa não se fala da Amplitude de movimento ser completa e sim na definição da contração 
concêntrica na concretização do movimento desejado. Na segunda afirmativa de fato o reto femoral é 
biarticulado, mas no quadríceps ele não está isolado. Portanto deve ser mantido a alternativa “B”. 
 



 

PROVA ESPECÍFICA DE FISIOTERAPEUTA Nº 12, QUESTÃO Nº 28. RECURSO INDEFERIDO: O termo 
sustentado e apoiado, nessa alternativa representa a mesma coisa. O membro inferior sustentado quer 
dizer que não está na fase de oscilação. Portanto, somente a alternativa “B” está correta. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE FISIOTERAPEUTA Nº 12, QUESTÃO Nº 30. RECURSO INDEFERIDO: A palavra 
habitualmente demonstra exatamente que é a forma mais comum de manifestar, porém não exclui 
alguns casos sintomáticos. O habitual são casos assintomáticos e isso não afirma que não pode haver 
casos que aparecem determinados sintomas. Portanto, a questão está correta. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE PROFESSOR DE CIÊNCIAS Nº 13, QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO. A 
fenolftaleína é uma substância que em contato com uma substância de caráter básico, altera sua 
coloração para rósea. No caso aconteceu com o primeiro frasco.  
 
E quando em contato com substâncias de caráter ácido não alteram sua coloração, como aconteceu com 
o segundo e terceiro frasco. 
 
Portanto, se o segundo e terceiro frasco não sofreram alteração em suas colorações, é porque são ácidos. 
RESPOSTA CORRETA É A LETRA A 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISÍCA Nº 15, QUESTÃO Nº 30. RECURSO 
INDEFERIDO. Não procede aos fatos citado pelo candidato. Vale ressaltar que o edital previu que as 
questões seriam formuladas com base no conteúdo programático. 
 
No entanto, a ‘’elasticidade’’ dentre as demais alternativas será a resposta que se apresenta de forma 
completa tendo o envolvimento específico dentro da extensão e contração muscular. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO Nº 16, QUESTÃO Nº 25. RECURSO 
INDEFERIDO. A poesia aponta a “mulher” como sagrado. Logo, o enunciado apresenta item que 
contemple o solicitado. Vale ressaltar que pesquisadores do Ensino Religioso (Borres Guilouski, Carlos 
Alberto Chiquim, Dina Raquel Daudt da Costa, Emerli Schlogl, entre outros) nos apontam a que resgatar o 
sagrado feminino é reconhecer a importância da mulher nos diversos âmbitos da vida social, politica, 
cultural e religiosa. Também destacam a água como “elemento coberto de significações atreladas ao 
universo feminino” afirmando que “a água é um dos elementos da natureza que mais carregou e carrega, 
representações do sagrado feminino. Não são poucas as historias sagradas, mitos, que narram o principio 
feminino vinculados às aguas.” (GUILOUSKI; CHIQUIM; COSTA; 2015) 
 
Veja mais em Ensino religioso: diversidade cultural e religiosa. Curitiba. SEED. PR. 2013 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE PROFESSOR DE INGLÊS Nº 19. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
Existem duas respostas que atendem ao enunciado da questão, letras “B” e “C”. 
 



 

 
PROVA ESPECÍFICA DE PROFESSOR DE MATEMÁTICA Nº 20, QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO. 
Analisamos as afirmativas: 
 

I. Três pontos distintos sempre determinam um único plano. 
Esta afirmativa é verdadeira apenas para três pontos distintos não colineares. Dessa forma, a mesma 
é falsa. 

 
II. Um plano pode determinado por uma reta e por um ponto fora dela. 
Afirmativa correta, Pelo 5° postulado de Euclides “Um plano pode ser determinado por uma reta e por 
um ponto fora dela.” Na opção ficou faltando a palavra ser entretanto conforme a leitura, da 
afirmativa, a frase não pode ser completada com o verbo “É” e sim com o “Ser”, conforme o 
candidato acredita que tenha causado confusão. (Ex: “um ponto pode É determinado”... ou “um 
ponto pode SER determinado”)  

 
III. Duas retas são classificadas como coincidentes quando equivalem a uma única reta. 
Afirmativa correta. 

 
Assim, dentro das alternativas apresentadas, somente a letra “B” está correta. 

 
 
PROVA ESPECÍFICA DE PROFESSOR DE MATEMÁTICA Nº 20, QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. O 
candidato não argumentou o recurso. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE PROFESSOR DE MATEMÁTICA Nº 20, QUESTÃO Nº 28. RECURSO DEFERIDO. 
Alterar para alternativa “D”. 
  

I.  
Correta 
 
II.  
Incorreta 
 
III.  
Correta 
 
Logo, estão corretas as afirmativas I e III  

 
 
PROVA ESPECÍFICA DE PROFESSOR 1° AO 5° ANO Nº 22, QUESTÃO Nº 21. RECURSO INDEFERIDO. 
Multiculturalismo é uma concepção teórica defendida inicialmente por Peter McLaren. Podemos dizer 
tratar-se de estudo obrigatório por todos os estudantes de licenciatura quando o assunto é “Currículo”.  
Convergências e divergências existem em todas as áreas do conhecimento, portanto, compreendemos 
que existam sim, várias formas de se abordar uma teoria. O importante é atentar para a enunciado da 
questão: multiculturalismo  “empregado para indicar o caráter plural das sociedades contemporâneas” e 



 

seus tipos.  As alternativas A e D apresentam uma situação verdadeira e uma falsa.  A alternativa C 
apresenta situações falsas. Já a alternativa B apresenta duas situações verdadeiras. Portanto, não justifica 
anulação ou modificação da resposta.  
 
Veja mais em MCLAREN, Peter: Multiculturalismo critico. São Paulo:Cortez, 2000. 
 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 

 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 
 


