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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA-SP 
 

CONCURSO PÚBLICO 01/022 
 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 
 
PORTUGUÊS 
ACI - Agente de Cuidados Infantis, Assistente Social, Nutricionista, PEB I - Educação 
Infantil Pré Escola e Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Psicólogo Educacional 
Questão 06 
A locução adjetiva é uma expressão formada por preposição + substantivo e, no geral, tem um 
adjetivo correspondente. No caso da locução “de cobra” (ou “de serpente”, termo mais genérico), 
o adjetivo correspondente é “ofídico”. Um exemplo de uso da palavra é soro “antiofídico”, que 
vem a ser o soro contra (anti) o veneno de cobra. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 10 
Segundo Rocha Lima (2011, p. 388), as formas tônicas dos pronomes pessoais (mim, ti) são 
sempre regidas de preposição. No caso, a preposição é “entre” (entre mim e ti). 
Referência: 
ROCHA LIMA. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio, 2011. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 11 
O verbo “expulsar” é considerado abundante porque apresenta duas formas de particípio: 
expulso e expulsado (BECHARA, 2009, p. 190). 
Referência: 
BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 
Recurso indeferido. 
 
Todos os cargos com provas aplicadas no 2º período (exceto Oficial de Manutenção 
Soldador e Operador de Máquinas) 
Questão 06 
O enunciado da questão 06 pede que se assinale a palavra em cuja regra de acentuação 
incluem-se “dócil”, “caráter” e “réptil”. No texto oficial do Acordo Ortográfico vigente (SENADO 
FEDERAL, 2014, p. 20), temos: 
“BASE IX – Da acentuação gráfica das palavras paroxítonas 
1o) As palavras paroxítonas não são em geral acentuadas graficamente: enjoo, grave, homem, 
mesa, Tejo, vejo, velho, voo; avanço, floresta; abençoo, angolano, brasileiro; descobrimento, 
graficamente, moçambicano. 
2o) Recebem, no entanto, acento agudo: 
a) As palavras paroxítonas que apresentam, na sílaba tónica/tônica, as vogais abertas grafadas 
a, e, o e ainda i ou u e que terminam em -l, -n, -r, -x e -ps, assim como, salvo raras exceções, as    
respectivas formas do plural, algumas das quais passam a proparoxítonas: amável (pl. amáveis), 
Aníbal, dócil (pl. dóceis), dúctil (pl. dúcteis), fóssil (pl. fósseis), réptil (pl. réptéis; var. reptil, pl. 
reptis); cármen (pl. cármenes ou carmens; var. carme, pl. carmes); dólmen (pl. dólmenes ou 
dolmens), éden (pl. édenes ou edens), líquen (pl. líquenes), lúmen (pl. lúmenes ou lumens); 
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açúcar (pl. açúcares), almíscar (pl. almíscares), cadáver (pl. cadáveres), caráter ou carácter (mas 
pl. carateres ou caracteres), ímpar (pl. ímpares); Ájax, córtex (pl. córtex; var. córtice, pl. córtices), 
índex (pl. índex5; var. índice, pl. índices), tórax, (pl. tórax ou tóraxes; var. torace, pl. toraces); bí- 
ceps (pl. bíceps; var. bicípite, pl. bicípites), fórceps (pl. fórceps; var. fórcipe, pl. fórcipes).” 
As três palavras citadas, de acordo com a regra acima exposta, não são acentuadas pelo simples 
fato de serem paroxítonas, mas sim por serem paroxítonas com as terminações L e R, assim 
como “bíceps”. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 07 
As questões de língua portuguesa da prova deste Concurso têm como referência para sua 
elaboração a gramática normativa, por se tratar de conhecimentos relativos ao funcionamento 
de nossa língua. A questão 07 avalia conhecimentos acerca do tópico gramatical “pontuação”, 
que traz as regras de uso dos sinais (vírgula, ponto, dois pontos, etc.) que assumem diversas 
funções na língua escrita. 
De acordo com Faraco e Moura (1999, p. 372), empregam-se, geralmente as aspas para 
“destacar palavras ou expressões não características da linguagem de quem escreve: 
estrangeirismos, arcaísmos, gírias, neologismos, expressões po- pulares etc.”  
A palavra “crush” é um estrangeirismo, portanto, estar entre aspas está correto. O uso da palavra 
em itálico é também correto – trata-se de duas opções, na língua escrita, para destacar que a 
palavra não faz parte, originalmente, de nossa língua. 
Referência: 
FARACO, C.E.; MOURA, F.M. de. Gramática. São Paulo: Ática, 1999. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 09 
Vejamos o registro do plural das palavras “sacristão”, “vulcão” e “vilão” em duas renomadas 
gramáticas da língua portuguesa – de Rocha Lima e Evanildo Bechara: 
Sacristão: Rocha Lima (p. 145) registra “sacristães” apenas; Bechara (p. 101) registra 
“sacristãos” e “sacristães”. 
Vulcão: Rocha Lima – não há registro; Bechara (p. 101) – “vulcãos” e “vulcões”. 
Vilão: Rocha Lima (p. 130) – “vilãos” e “vilões”; Bechara (p. 101) – “vilãos”, “vilões” e “vilães”. 
Em consulta a importantes dicionários da língua portuguesa – Houaiss, Aurélio e Caldas Aulete, 
versões físicas e digitais – não há registro das formas “sacristões” e “vulcães”. Tampouco 
encontramos publicações do professor Sérgio Nogueira que registrem a ocorrência dessas 
formas de plural. 
Analisemos agora as alternativas da questão 09: 
a) Sacristões, vulcões e vilões. Incorreta: “sacristões” 
b) Sacristãos, vulcãos e vilães. - Correta 
c) Sacristães, vulcães e vilões. – Incorreta: “vulcães” 
d) Sacristões, vulcãos e vilões. – Incorreta: “sacristões” 
 e) Sacristões, vulcões e vilães. – Incorreta: “sacristões” 
Referências: 
BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 
ROCHA LIMA. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio, 2011. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 11 
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O enunciado da questão pede que se identifique o uso INCORRETO da crase. Se na oração há 
um caso de crase facultativa e optou-se pelo uso da mesma, então, está correto. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 13 
O enunciado da questão pede que se identifique a palavra INCORRETAMENTE acentuada. Se 
a palavra “fábrica” admite o acento, então, está correta – o fato de haver a forma verbal “fabrica”, 
sem acento, não faz do acento de “fábrica” (substantivo) uma incorreção - o uso de uma ou outra 
é determinado pelo contexto. Como não há um contexto na alternativa da questão 13, não se 
pode dizer que a palavra está incorretamente acentuada, uma vez que ambas as formas existem 
na língua portuguesa. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 15 
Houve falha na elaboração da questão – há duas alternativas corretas. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Agente de Sepultamento, Cozinheira, Motorista Socorrista e Oficial de Manutenção- 
Pedreiro 
Questão 13 
É um padrão, ao se formatar as questões desta prova, iniciar as alternativas com letra maiúscula; 
porém, não houve comprometimento da questão – o enunciado não apresenta erro material, 
tampouco as alternativas -, sendo possível o entendimento de quais palavras deveriam completar 
as lacunas. Trata-se de uma questão que avalia conhecimentos de ortografia – escrita correta 
das palavras; bastava ao candidato, portanto, identificar se a lacuna seria preenchida por “há” 
(com h e acento) ou por “a” (sem h e sem acento), de acordo com o contexto das frases. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 15 
Houve erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é a alternativa “C” e não a “A” 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para a alternativa C. 
 
 
MATEMÁTICA 
Analista de Gestão Patrimonial e PEB II – Educação Física 
Questão 18 
O diferencial da questão é justamente como as alternativas se apresentam. A resolução é da 

seguinte forma: 
√

=
√ .

=
√
.
√

√
=

√

.
=

√ . Portanto, a alternativa correta é a letra A. 

Recurso indeferido. 
 
Cirurgião Dentista, Médico Clínico Geral, PEB I - Educação Infantil Pré Escola e Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental e PEB II – Educação Física 
Questão 16 
O candidato afirma que a alternativa C, de enunciado: “A reta pode ser definida como uma linha 
da Geometria com comprimento e sem largura” está correta. Euclides usou uma definição 
semelhante a essa em seu livro “Elementos” da seguinte maneira: “Linha é o que tem 
comprimento sem largura”, que não é útil, não explicando de fato o que é uma reta. Atualmente 
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entendemos que não é possível definir uma reta, é considerada um dos conceitos primitivos da 
Geometria Plana, ou seja, é aceito sem definição. Portanto, a alternativa correta é a letra D. 
Referência: Fundamentos de matemática elementar 9: geometria plana / Osvaldo  
Dolce, José Nicolau Pompeo. -- 9. ed. -- São Paulo : Atual, 2013. 
Recurso indeferido. 
 
Psicóloga Educacional e Terapeuta Ocupacional 
Questão 19 
A candidata argumenta que não era possível enxergar a que número o 3 estava elevado, mas o 
três não estava elevado a número algum. Portanto, a alternativa correta é a letra C. 
Recurso indeferido. 
 
Todos os cargos com provas aplicadas no 2º período (exceto Oficial de Manutenção 
Soldador e Operador de Máquinas) 
Questão 16 
Os candidatos afirmam que a resposta correta é 0,2% e que não existe alternativa correta. 
Atente-se que 0,2% = 0,2/100 = 0,002, assim a alternativa correta é a letra A. Resolvendo a 
questão temos que os juros correspondem ao valor de R$ 713,55. Daí, a taxa é calculada 
dividindo 713,55 por 23785 e por 15, resultando 0,002. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 17 
Houve falha na elaboração da questão – há duas alternativas corretas. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Questão 18 
O candidato não resolveu corretamente a questão. Subtraindo R$ 1469,44 de R$ 1792,00, temos 
uma redução de R$ 322,56, que corresponde a 18% de R$ 1792,00. Portanto, a alternativa 
correta é a letra D. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 19 
O candidato argumenta que as questões C e D estão corretas. Mas, a única correta é a alternativa 
B, “um plano possui infinitos pontos”. As alternativas C e D estão incorretas, pois plano e reta 
são conceitos primitivos e, portanto, não possuem uma definição. Alternativa correta, letra B. 
Recurso indeferido. 
 
 
INFORMÁTICA 
Inspetor de Alunos 
Questão 21 
As orientações para a prova de informática deixaram claro que os candidatos deveriam 
considerar a versão em PORTUGUÊS. O atalho 'CTRL + S' só salva um documento Word se 
este estiver na versão em inglês. 
Recurso indeferido. 
 
 
ESPECÍFICAS 
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Agente de Combate a Endemias 
Questão 21 
De acordo com a 2ª rerratificação do edital de abertura os temas abordados foram citados no 
conteúdo programático. Primeira linha na descrição. 

 
Recurso indeferido. 
 
Questões 25, 28 e 29 
De acordo com a 2ª rerratificação do edital de abertura das inscrições os temas abordados foram 
citados no conteúdo programático. 

 
Recurso indeferido. 
 
Questão 29 
A transversalidade é um dos princípios da política Nacional de Humanização. 
Por princípio entende-se o que causa ou força a ação, ou que dispara um determinado 
movimento no plano das políticas públicas. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 30 
O tema abordado não possui nenhum artigo específico. Está na Seção II Competências.  
Recurso indeferido. 
 
Analista de Gestão Patrimonial 
Questão 21 
o enunciado da questão pede para assinalar a opção usada para enviar um e-mail com cópia 
para um segundo  
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destinatário no Outlook e a opção correta é a alternativa B, como consta no gabarito oficial, que 
é 'Cc'. 
A opção 'Cco' é utilizada para enviar uma cópia oculta, o que não foi especificado no enunciado, 
por isso seria incorreto. 
Recurso indeferido. 
 
Analista de Gestão de Suprimentos 
Questão 22 
Houve falha na elaboração da questão. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Analista de Gestão Financeira e Contábil 
Questão 21 
Houve falha na elaboração da questão, há duas alternativas corretas. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Questão 22 
Houve falha na elaboração da questão. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Questão 28 
A questão 28 pede o conceito correto sobre o Balanço Financeiro, sendo assim vamos aos 
comentários às alternativas:  
a) o resultado patrimonial do exercício, pelo confronto entre as variações patrimoniais 
aumentativas e diminutivas.  
Incorreta: este conceito refere-se à Demonstração das Variações Patrimoniais.  
b) o resultado orçamentário, pelo confronto entre as despesas liquidadas e as receitas 
arrecadadas. 
Incorreta: o resultado orçamentário é obtido no balanço orçamentário pelo confronto entre as 
despesas empenhadas e a receita arrecadada. 
c) o resultado financeiro, evidenciando as receitas e as despesas orçamentárias e os ingressos 
e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os 
que se transferem para o início do exercício seguinte. 
Correta: conceito correto presente no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
páginas 505 e 506. 
d) o saldo de caixa e equivalentes de caixa, obtido a partir das atividades operacionais, de 
investimento e de financiamento. 
Incorreta: conceito refere-se à Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC). 
e) demonstrar a evolução (aumento ou redução) do patrimônio líquido da entidade durante 
determinado período. 
Incorreta: conceito refere-se à Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL). 
O gabarito foi a alternativa C, sendo a única correta, considerando o exposto não há o que se 
falar em anulação da questão. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 29 
Vejamos os comentários às alternativas da questão 29 que trata sobre a elaboração do Projeto 
de Lei Orçamentária Anual (PLOA), perguntando sobre o orçamento como instrumento de: 
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a) planejamento e programação do governo.  
Correta: o orçamento público materializa as propostas do governo a fim de satisfazer as 
prioridades e as demandas da coletividade, estabelecendo a fonte e o destino dos recursos 
públicos, de forma sistematizada para uma gestão responsável e eficiente dos recursos. 
b) determinação das alterações na legislação tributária. 
Incorreta: está função compete a lei de diretrizes orçamentárias. 
c) previsão de despesas e fixação de receitas.   
Incorreta: na Lei Orçamentária Anual são previstas as receitas e fixadas as despesas, tendo em 
vista que a administração pública pode arrecadar mais do que o previsto, mas não pode executar 
mais despesas do que foi autorizado pelo poder legislativo.  
d) avaliação do ciclo orçamentário.   
Incorreta: De modo geral, o ciclo orçamentário é composto das seguintes fases: elaboração da 
proposta, apreciação legislativa, execução, controle e avaliação. O projeto de lei orçamentária 
faz parte do ciclo orçamentário, mas para se avaliar o ciclo orçamentário é preciso que tenha 
sido executado. 
e) definição das diretrizes de política fiscal e respectivas metas. 
Incorreta: está função compete a lei de diretrizes orçamentárias. 
O gabarito foi a alternativa A, sendo a única correta, considerando o exposto não há o que se 
falar em anulação da questão. 
Recurso indeferido. 
 
Arquiteto 
Questão 26 
Conforme o próprio candidato cita, não pode se tratar de tubulão, já que o enunciado exclui a 
descida de colaborador. 
Porém, ao citar “para os salões de festas e jogos a fundação será rasa e terá um elemento 
vinculado a cada pilar”, a única fundação rasa apropriada é a sapata, onde cada elemento é 
interligado à um só pilar. 
Ao mencionar que a fundação rasa deve ter um elemento vinculado à cada pilar exclui-se a opção 
de radier. 
Portando a alternativa C é a única correta. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 28 
Houve divergência do enunciado para o título da tabela, porém, não haviam mais informações, 
assim sendo não houve prejuízo no entendimento da questão. 
E a alternativa está correta. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 29 
Faltou a informação referente as horas trabalhadas por dia. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Questão 34 
Houve erro de digitação na alternativa C, portanto, nenhuma das alternativas atende ao 
enunciado. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
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Questão 38 
Conforme mencionado em legislação: 
Assentos totais: 5000 
1% do que excede 1000: 1% de 4000: 40unid. 
20 (determinado em legislação) + 40 assentos (calculado) = 60 assentos. 
A alternativa D está correta. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 39 
Não há alternativa correta. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Questão 40 
Não há alternativa correta. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Assistente Social 
Questão 24 
Houve falha na elaboração da questão. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Questão 34 
A resposta correta é a alternativa “E” e não a “B” conforme consta no gabarito. 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para a alternativa “E”. 
 
Questão 37 
O gênero apontado pela candidata não interfere na resolução da questão. 
Recurso indeferido. 
 
Cirurgião Dentista 
Questão 25 
Formar relações horizontais entre os diferentes pontos de atenção. Os pontos de atenção 
passam a ser entendidos como espaços em que são ofertados alguns serviços de saúde, sendo 
todos igualmente importantes para o cumprimento dos objetivos da rede de atenção. Ao contrário 
da forma de trabalho em sistemas de saúde hierárquicos, de formato piramidal e organizado 
segundo a complexidade relativa de cada nível de atenção (atenção primária, de média e de alta 
complexidade), as RAS são espaços que visam assegurar o compromisso com a melhora de 
saúde da população, ofertando serviços contínuos no âmbito dos diferentes níveis de atenção à 
saúde. Assim, para a lógica das RAS, um pronto-socorro e um centro de especialidades, por 
exemplo, são igualmente importantes na garantia da atenção à saúde do usuário, pois ambos 
cumprem papéis específicos para necessidades específicas. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 34 
O tratamento inicial e único no caso descrito é a antibioticoterapia sistêmica, visto que qualquer 
outro procedimento citado na questão poderia causar um quadro de septicemia no paciente. 
Recurso indeferido. 
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Questão 35 
Houve falha na elaboração da questão. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Questão 38 
O epitélio da mucosa alveolar possui cristas epiteliais, portanto, a alternativa incorreta é a “D”. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 40 
Os dentes de Hutchison aparecem na sífilis congênita. Não na sífilis congênita tardia, que é o 
que pede a questão. 
Recurso indeferido. 
 
Coordenador de Ensino 
Questão 40 
A questão está de acordo com o conteúdo programático previsto no edital.  
Recurso indeferido. 
 
Diretor de EMEB 
Questão 22 
A questão está de acordo com o conteúdo programático previsto no edital.  
Recurso indeferido. 
 
Engenheiro Civil 
Questão 24 
Houve falha na elaboração da questão. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Questão 25 
A não disponibilidade de concreto na execução da atividade influencia totalmente na execução 
este tipo de fundação, portanto esta certificação prévia é fundamental ao sucesso da execução. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 32 
A alteração das letras em Standat, em nada prejudica o candidato. 
As afirmações trazem corretamente as alturas e golpes necessários à realização do ensaio. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 39 
A afirmativa II tem seu entendimento e informações corretas. 
Há técnicas que protendem o aço dessas vigas antes ou depois de sua concretagem, portando 
a afirmativa A está correta. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 40 
Apesar de citar o número errado que regulamenta a lei, posteriormente está foi citada e a 
informação contida na alternativa C está correta. 
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Recurso indeferido. 
 
Fisioterapeuta 
Questão 21 
De acordo com a 2ª rerratificação do edital de abertura os temas abordados foram citados no 
conteúdo programático. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 22 

 
Recurso indeferido. 
 
Questão 23 
Na questão foi mencionado o artigo a que se refere. 

 

Recurso indeferido. 
 
Instrutor de Esportes 
Questão 23 
De acordo com as Regras de competição e regras técnicas da Confederação Brasileira de 
Atletismo, edição de 2022, “a pista deveria permitir no mínimo oito raias” (p.77), neste caso, o 
segundo item está incompleto, sendo considerado como FALSO. 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para a alternativa “C”. 
 
Questão 34 
O vôlei de quadra ocorre em até quatro rodadas de no mínimo 25 pontos, conhecidos como sets, 
uma quinta rodada teria sua pontuação mínima de 15 pontos, no caso de empate dos sets 
anteriores. Já o vôlei de praia ocorre em até duas rodadas com no mínimo 21 pontos, tendo um 
terceiro set com no mínimo 15 pontos, no caso de empate.  
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Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Médico Clínico Geral 
Questão 29 
Na questão pede: ...os principais sistemas logísticos da rede de atenção à saúde são, exceto: 
A alternativa a ser assinalada se refere a sistemas de apoio que são lugares institucionais da 
rede onde se prestam serviços comuns a todos os pontos de atenção à saúde. São constituídos 
pelos sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico (patologia clínica, imagens, entre outros); pelo 
sistema de assistência farmacêutica que envolve a organização dessa assistência em todas suas 
etapas; seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição, dispensação 
e promoção do uso racional de medicamentos; e pelos sistemas de informação em saúde. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 32 
a alternativa foi retirada na íntegra do Código de Ética. 

 
Recurso indeferido. 
 
Nutricionista 
Questão 32 
A questão deve ser anulada devido a erro gráfico, onde foi mencionado um termo inexistente. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
PEB I - Educação Infantil Pré Escola e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
Questão 22 
A questão está de acordo com o conteúdo programático previsto no edital e só permite uma 
resposta. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 24 
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A questão está de acordo com o conteúdo programático previsto no edital e a citação das demais 
etapas não anula ou descarta a alternativa. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 25 
A questão está de acordo com o conteúdo programático previsto no edital. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 28 
A questão está de acordo com o conteúdo programático previsto no edital. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 39 
O primeiro item é falso, assim, a alternativa correta é a E. 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para a alternativa “E”. 
 
Psicólogo Educacional 
Questão 34 
O enunciado da questão prejudicou o entendimento e o julgamento do candidato. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Questão 35 
A questão será anulada, devido ausência de uma alternativa no caderno da prova na questão 
35, prejudicando assim o entendimento e o julgamento do candidato. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Psicólogo Organizacional 
Questão 21 
A questão está correta. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 29 
A transversalidade é um dos princípios da política Nacional de Humanização. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 30 
A questão pede a competência municipal, e não nacional. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 35 
A opção correta é a alternativa B, segundo o código de ética do psicólogo descrita no artigo 5°. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 36 
Há falha na elaboração da questão. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
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Lençóis Paulista, 20 de setembro de 2.022 
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