
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
BRIGADA MILITAR 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 
 
 

ADITAMENTO Nº 012 AO EDITAL Nº 019/DE-DET/2021  
 
 

SOLUÇÃO DOS RECURSOS DE VISTAS AO CARTÃO RESPOSTA DO 
EXAME INTELECTUAL  

 
 

 O Diretor de Ensino da Brigada Militar, no uso de suas atribuições 

legais, de acordo com os regramentos previstos no Edital nº 019/DE-DET/2021, 

em consonância com os princípios administrativos, DIVULGA o resultado da 

solução dos recursos de vistas ao cartão resposta do exame intelectual, 

conforme segue: 

 

 
1. Candidato WAGNER PICOLO FIBRANS, Id. Func. 2969068, solicita 

revisão da correção de sua grade de respostas, a qual foi revisada por este 

Departamento restando o seguinte resultado:  

 

  45 acertos, MANTIDA a publicação ocorrida através do aditamento nº 

10/DE-DET/2021, uma vez que o candidato assinalou as alternativas erradas 

nas questões de nº 09, 13, 14, 22 e assinalou duas alternativas na questão 12. 

 

 

2.  Candidata REJANE LOPES, Id. Func. 3165507, solicita revisão da 

correção de sua grade de respostas, a qual foi revisada por este Departamento 

restando o seguinte resultado:  

 

45 acertos, MANTIDA a publicação ocorrida através do aditamento nº 

10/DE-DET/2021, uma vez que o candidato assinalou as alternativas erradas 

nas questões de nº 07, 13, 45, 46 e realizou uma rasura na questão 37, 
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situação que resulta na anulação da questão do candidato, conforme o item 

INSTRUÇÕES constante no cabeçalho do Cartão de Respostas. 

 

3. Candidato ÉLIO JOSÉ FLORES LUIZ, Id. Func. 4362896, solicita  

revisão da correção de sua grade de respostas, a qual foi revisada por este 

departamento restando o seguinte resultado:  

 

            40 acertos, ALTERADA a publicação ocorrida através do aditamento nº 

10/DE-DET/2021, uma vez que o candidato assinalou as alternativas erradas 

nas questões de nº 10, 11, 13, 21, 25, 34, 36, 38, 46 e assinalou duas 

alternativas na questão 09. 

 

 

4. Candidato TIAGO DA SILVA ROQUE, Id. Func. 2910365, solicita revisão 

da correção de sua grade de respostas, a qual foi revisada por este 

Departamento restando o seguinte resultado:  

 

             35 acertos, MANTIDA a publicação ocorrida através do aditamento nº 

10/DE-DET/2021, uma vez que o candidato assinalou as alternativas erradas 

nas questões de nº 01, 02, 03, 07, 10, 11, 13, 19, 24, 27, 42, 44, 45, 49 E 50. 

 

 

5. Candidato PERCIO DANIEL DE OLIVEIRA SOARES, Id. Func. 2909294, 

solicita revisão da correção de sua grade de respostas, a qual foi revisada por 

este Departamento restando o seguinte resultado:  

 

             37 acertos, MANTIDA a publicação ocorrida através do aditamento nº 

10/DE-DET/2021, uma vez que o candidato assinalou as alternativas erradas 

nas questões de nº 02,  07, 09, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 31, 39, 40 E 42. 

 

 

6. Candidato LUIZ FRANCISCO FERNANDES NOVO JUNIOR, Id. Func. 

3141543, solicita revisão da correção de sua grade de respostas, a qual foi 

revisada por este departamento restando o seguinte resultado:  
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            43 acertos, ALTERADA a publicação ocorrida através do aditamento nº 

10/DE-DET/2021, uma vez que o candidato assinalou as alternativas erradas 

nas questões de nº 01, 10, 11, 13, 14, 36 e 43. 

Quartel em Porto Alegre, RS, 11 de agosto de 2021. 

 
 
 

 

MARCUS VINICIUS GONÇALVES OLIVEIRA – Cel QOEM 
Diretor de Ensino 

 


