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4 4 C E Deferido com alteração 
Tendo em vista a coordenação estabelecida entre os termos “ apoiando-se” e “lendo”, é correto afirmar que Abelardo Leiva é quem lia “os formidáveis folhetos de capa vermelha”. 

12 2 C - Deferido com anulação 
A utilização dos termos “pendentes” e “exclusão” acarretou ambiguidade à redação do item. 

12 3 C - Deferido com anulação 
O julgamento objetivo do item foi prejudicado, uma vez que o parlamento do MERCOSUL foi criado em 2005. 

16 3 C - Deferido com anulação 
A utilização da expressão “a partir de 2020” prejudicou o julgamento objetivo do item. 

24 1 C E Deferido com alteração 
Tanto o estoque de capital quanto as aptidões produtivas criadas definem desigualdades territoriais e regionais. 

27 1 C - Deferido com anulação 
O fato de, na redação do item, se estabelecer uma relação de causa e efeito referente ao aumento gradativo da temperatura média da superfície terrestre e a intensificação do efeito estufa prejudicou seu julgamento objetivo. 

32 3 C - Deferido com anulação 
A Convenção de Viena sobre o Direito dos Trabalhadores entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais, de 1986, ainda não entrou em vigor, o que contraria o item 14.3.5 do edital de abertura do certame. 

35 4 C - Deferido com anulação 
A expressão “true opinions” ter sido usada como sinônimo para “straight answers” prejudicou o julgamento objetivo do item. 

42 4 C - Deferido com anulação 
O termo “cluster”, em contexto científico e tecnológico, apresenta acepção diferente da sugerida no item. 

56 4 C - Deferido com anulação 
Há divergência na literatura que trata do assunto abordado no item. 

57 3 C E Deferido com alteração 
O governo de Abraham Lincoln contou com o apoio da maioria do Congresso. 

57 4 C - Deferido com anulação 
A grafia incorreta do nome “Grover” prejudicou o julgamento objetivo do item. 



60 3 C - Deferido com anulação 
A utilização da expressão “projeto coletivo” prejudicou o julgamento objetivo do item. 

62 4 C E Deferido com alteração 
A Suécia não passou a controlar a Noruega em consequência dos acordos selados no Congresso de Viena. 

64 3 E - Deferido com anulação 
A relação equivocada estabelecida no item entre a derrocada do Império Turco-Otomano e a não adoção de uma postura neutra pela Turquia prejudicou seu julgamento objetivo. 

 


