
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
BRIGADA MILITAR 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 
 
 

ADITAMENTO Nº 009 AO EDITAL Nº 020/DE-DET/2021(Retificado)  
 
 

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 020/DE-

DET/2021(Retificado), 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 ANTONIO MARCOS GOULART, Id. Func. 2520478, solicita 

vistas ao cartão resposta do exame intelectual, o qual foi revisado por este 

Departamento restando o seguinte resultado:  

 

              40 acertos, MANTIDA a publicação ocorrida através do aditamento nº 

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

nas questões de nº 02,09,10,13,29,34,38,40,42 e 50. 

 

 

2. Candidata MARCIA HOFFMANN, Id. Func. 2458560, solicita vistas ao 

cartão resposta do exame intelectual, o qual foi revisado por este 

Departamento restando o seguinte resultado:  
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              41 acertos, MANTIDA a publicação ocorrida através do aditamento nº 

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

nas questões de nº 10,15,16,18,20,23,29,31 e 33. 

 

 

3. Candidato FABRICIO ZANINI DE PAULA, Id. Func. 2689588, solicita 

vistas ao cartão resposta do exame intelectual, o qual foi revisado por este 

Departamento restando o seguinte resultado:  

 

              37 acertos, MANTIDA a publicação ocorrida através do aditamento nº 

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

nas questões de nº 02,04,05,06,09,12,13,15,21,29,30,32 e 34. 

 

 

4. Candidato GUTIERRE BERTHIER, Id. Func. 2695588, solicita vistas ao 

cartão resposta do exame intelectual, o qual foi revisado por este 

Departamento restando o seguinte resultado:  

 

              35 acertos, MANTIDA a publicação ocorrida através do aditamento nº 

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

nas questões de nº 02,04,06,09,13,18,22,24,30,32,33,34,40,45 e 50. 

 

 

5. Candidato FERNANDO SPADA RINALDI, Id. Func. 2690640, solicita 

vistas ao cartão resposta do exame intelectual, o qual foi revisado por este 

Departamento restando o seguinte resultado:  

 

              38 acertos, MANTIDA a publicação ocorrida através do 

aditamento nº 008/DE-DET/2021, uma vez que o candidato assinalou as 

alternativas erradas nas questões de nº 05,11,12,15,18,22,23,32,33,34,39 e 45. 
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6. Candidata ANDREA DE FATIMA MACHADO DA SILVA, Id. Func. 

2325462, solicita vistas ao cartão resposta do exame intelectual, o qual foi 

revisado por este Departamento restando o seguinte resultado:  

 

              32 acertos, MANTIDA a publicação ocorrida através do aditamento nº 

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

nas questões de nº 04,05,09,10,11,12,13,15,22,26,28,29,31,33,34,45,46 e 48. 

 

 

7. Candidato IDIANOR PARISE, Id. Func. 2809338, solicita vistas ao 

cartão resposta do exame intelectual, o qual foi revisado por este 

Departamento restando o seguinte resultado:  

 

              41 acertos, MANTIDA a publicação ocorrida através do aditamento nº 

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

nas questões de nº 04,06,12,18,21,26,27,33 e 47. 

 

 

8. Candidata ANGELA MARINES HUPPES, Id. Func. 2675412, solicita 

vistas ao cartão resposta do exame intelectual, o qual foi revisado por este 

Departamento restando o seguinte resultado:  

 

              41 acertos, MANTIDA a publicação ocorrida através do aditamento nº 

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

nas questões de nº 05,10,15,22,24,27,29,44 e 45. 

 

 

9. Candidato ARLINDO WEBBWE DE OLIVEIRA, Id. Func. 2686481, 

solicita vistas ao cartão resposta do exame intelectual, o qual foi revisado por 

este Departamento restando o seguinte resultado:  

 



Brigada Militar – Departamento de Ensino  
Aditamento nº 009 ao Edital nº 020/DE-DET/2021 – CBAPM/2021 

4 
 

              40 acertos, MANTIDA a publicação ocorrida através do aditamento nº 

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

nas questões de nº 12,15,18,20,29,30,33,34,40 e 44. 

 

 

10. Candidato VILQUERSON SAMUEL MACHADO, Id. Func. 2293889, 

solicita vistas ao cartão resposta do exame intelectual, o qual foi revisado por 

este Departamento restando o seguinte resultado:  

 

              34 acertos, MANTIDA a publicação ocorrida através do aditamento nº 

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

nas questões de nº 02,05,08,09,11,15,18,19,28,29,30,33,35,48,49 e 50. 

 

 

 

11. Candidato JAIR HOFFMANN DOS SANTOS, Id. Func. 2317893, 

solicita vistas ao cartão resposta do exame intelectual, o qual foi revisado por 

este Departamento restando o seguinte resultado:  

 

              39 acertos, MANTIDA a publicação ocorrida através do aditamento nº 

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

nas questões de nº 02,04,05,10,15,22,23,34,38,42 e 50. 

 

 
Quartel em Porto Alegre, RS, 17 de agosto de 2021. 

 
 
 

 

                  MARCUS VINICIUS GONÇALVES OLIVEIRA 
              Cel QOEM - Diretor de Ensino 
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