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09662520473 
 

INDEFERIDO Questão 6 – resposta correta: C. 
Diferente do que o requerente argumenta, o comando de 
questão não pedia a identificação de verbo, mas da palavra 
com função diferente das demais.  Dentre as opções dadas, 
apenas a letra C utiliza a forma –ing como adjetivo (a 
fascinating piece of research); as demais utilizam como forma 
nominalizada (todas seguindo preposições: during commuting; 
of testing; of getting; through walking). 
 
Questão 7 – resposta correta: A 
A alternativa A é a única cujas três opções descrevem os 
sentidos construídos nas orações selecionadas; as demais 
opções descrevem significados diferentes para os phrasal verbs 
selecionados ou significados de outros phrasal verbs. 
Fonte das definições: https://dictionary.cambridge.org/ 
 
Questão 9 – resposta correta: D.  
“It” se refere a “the research”. “which”, “active travel 
roadshows”. As outras opções apresentam termos presentes 
no parágrafo, mas que não são os referentes diretos dos dois 
termos. O "city council" (conselho da cidade) não foi fundado a 
partir do roadshow ("It came out of conversations"). E 
a segunda parte, "which we hold at workplaces", não se refere 

https://dictionary.cambridge.org/


às conversas, mas aos eventos organizados ("travel 
roadshows"). A ideia da pesquisa surgiu das conversas geradas 
nos eventos que organizavam em negócios.   

10456802495 
 

INDEFERIDO De acordo com a solicitação do candidato, folha de respostas e 
uma cópia da prova foram enviadas por e-mail no dia 07 de 
outubro. 

70554616181 
 

INDEFERIDO De acordo com a solicitação do candidato, a folha de respostas 
foi enviada por e-mail no dia 07 de outubro. 

70061228486 
 

INDEFERIDO Os candidatos foram informados sobre a diagramação da prova 
logo no início do exame. Foram alertados tanto pelos fiscais 
quanto pela equipe de coordenação do certame. Todos os 
candidatos foram instruídos a consultar os fiscais TODAS AS 
VEZES QUE FOSSEM NECESSÁRIAS para esclarecer eventuais 
dúvidas acerca da formatação.  

09267864823 
 

INDEFERIDO Os candidatos foram informados sobre a diagramação da prova 
logo no início do exame. Foram alertados tanto pelos fiscais 
quanto pela equipe de coordenação do certame. Todos os 
candidatos foram instruídos a consultar os fiscais TODAS AS 
VEZES QUE FOSSEM NECESSÁRIAS para esclarecer eventuais 
dúvidas acerca da formatação.  

07017282990 
 

INDEFERIDO Os candidatos foram informados sobre a diagramação da prova 
logo no início do exame. Foram alertados tanto pelos fiscais 
quanto pela equipe de coordenação do certame. Todos os 
candidatos foram instruídos a consultar os fiscais TODAS AS 
VEZES QUE FOSSEM NECESSÁRIAS para esclarecer eventuais 
dúvidas acerca da formatação.  

 

João Pessoa, 13 de outubro de 2022. 
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