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CONCURSO PÚBLICO TRESC N. 001/2011 
 
 

AVISO 11 
   

ANULAÇÃO DE QUESTÃO 
 

  

  A Comissão Examinadora da Pontua Concursos, após revisão de ofício das provas 

aplicadas em 30 de outubro de 2011, detectou uma inconformidade de texto na questão 36 da 

Prova Amarela para o cargo de Técnico Judiciário, área Administrativa, e, em face do 

disposto no item 5.2.2 do Edital do Concurso Público TRESC n. 001/2011, decidiu pela 

ANULAÇÃO da referida questão, e, em decorrência, das suas correspondentes nos outros 

três tipos de prova (outras cores). Assim sendo, ANULA também a questão 60 da Prova 

Branca, a questão 37 da Prova Azul e a questão 23 da Prova Verde. 

 O ponto correspondente à questão anulada, acima identificada considerando os 

quatro tipos de prova, será atribuído a todos os candidatos ao cargo de Técnico Judiciário. 

Quanto às demais questões de prova, eventualmente questionadas por meio da 

interposição tempestiva de recurso de candidato, a Comissão sobre elas se pronunciará por 

ocasião do procedimento de Análise de Recursos e da divulgação dos gabaritos definitivos 

(item 3.2., “f”, do Edital). 

Porto Alegre, 01 de novembro de 2011. 

Pontua Concursos 
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CONCURSO PÚBLICO TRESC N. 001/2011 

 

AVISO 13 
   

ANULAÇÃO DE QUESTÕES 
  

  A Comissão Examinadora da Pontua Concursos, após nova revisão das questões das 

provas aplicadas em 30 de outubro de 2011, por solicitação da Comissão de Concurso, decidiu 

pela ANULAÇÃO das questões a seguir referenciadas de acordo com a prova/cargo a que se 

referem: 

 
 1. ANALISTA JUDICIÁRIO: 

 
QUESTÃO 75 (PROVA BRANCA) – QUESTÃO 02 (PROVA AMARELA) – QUESTÃO 70 
(PROVA VERDE) – QUESTÃO 07 (PROVA AZUL) DO REGIMENTO INTERNO DO TRESC: 
 
Considerando o enunciado da questão, verificou-se a existência de duas assertivas incorretas 

(alternativas “b” e “d”) e, em decorrência, de duas alternativas corretas de resposta.  

 
2. TÉCNICO JUDICIÁRIO: 

 
QUESTÃO 32 (PROVA BRANCA) – QUESTÃO 46 (PROVA AMARELA) – QUESTÃO 33 
(PROVA VERDE) – QUESTÃO 09 (PROVA AZUL) DE NOÇÕES DE DIREITO 
CONSTITUCIONAL: 
 
Considerando o enunciado da questão, verificou-se que todas as assertivas estão incorretas 

(alternativas “a” a “d”) e, em decorrência, não há resposta válida.  

 

 Os pontos correspondentes às questões anuladas, acima identificadas considerando 

os quatro tipos de prova, serão atribuídos a todos os candidatos aos respectivos cargos. 

 

Porto Alegre, 17 de novembro de 2011. 

Pontua Concursos 


