
Nº DE INSC. NOME ARGUMENTO PARECER

380857 ALVINO HARDT NETO ALTERAÇÃO DE GABARITO DA 

QUESTÃO 02

                                                                   DEFERIDO
Apesar da alternativa "a", ser favorecida no Artigo de Opinião, escrito em jornais, revistas, 

para o público em geral, os artigos de opinião tem público certo, que são os legentes. Logo, a 

alternativa "d", seria a mais apropriada, contudo, reconhece-se que o comando dessa 

questão, por não mencionar os termos "autor" e "leitor", promove favorecimento também a 

alternativa "a". Assim sendo, a questão está ANULADA.

380857 ALVINO HARDT NETO ALTERAÇÃO DE GABARITO DA 

QUESTÃO 07

                                                                 INDEFERIDO
A questão 7, na alternativa b, o verbo é transitivo( ação) pede complemento (objeto direto), 

o gatinho, meio triste (estado) mesmo sem a vírgula, para tirar a ambiguidade, se é a menina 

ou o gatinho, a classificação da oração é verbo- nominal, confere com a norma culta. 

Na alternativa d, o verbo ficar é de ligação, (não tem ação verbal), apenas liga o sujeito a um 

estado do mesmo. Só teria ação (intransitivo) se o verbo ficar, indicasse sentindo estático, ex: 

O menino ficou na sala. Logo, o núcleo da ação do sujeito era o verbo, na sala é o local. 

Adjunto adverbial de lugar. Esse verbo só é intransitivo (de ação), quando exigir um adjunto 

adverbial de lugar.

380857 ALVINO HARDT NETO ANULAÇÃO DA QUESTÃO 08                                                                     DEFERIDO
Houve um equívoco no gabarito e duplicidade nas alternativas B e C do advérbio "trás", 

prejudicando a questão, e portanto, tornando-a NULA.

380857 ALVINO HARDT NETO ANULAÇÃO DA QUESTÃO 16                                                                     DEFERIDO
O recurso do candidato está acatado haja vista ser procedente sua argumentação quando diz 

que "nenhuma das opções contém o resultado correto".

RESULTADO DOS RECURSOS REFERENTE AOS GABARITOS DA PROVA OBJETIVA
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380857 ALVINO HARDT NETO ALTERAÇÃO DE GABARITO DA 

QUESTÃO 19

                                                                  INDEFERIDO
Analisando as condições do problema temos que o maior número é formado por quatro 

algarismos ímpares, no caso 9 7 5 3 (se é o maior número, a unidade de milhar tem que 

começar com o maior número ímpar que é 9, depois o 7, 5 e 3, esse é o maior número ímpar). 

Em seguida diz que o menor é formado por quatro algarismos pares, ou seja, 2 0 4 6. Se é o 

menor, a unidade de milhar tem que começar  com o menor número par que nesse caso não 

pode ser o zero, se não teríamos um número com três algarismos e não quatro. Assim sendo, 

o 2 preenche essa vaga e o zero vem depois, em seguida o 4 e o 6, esse é o menor número par 

de 4 algarismos. 

Fazendo a diferença do maior pelo menor, como a questão pede, 9753 - 2046 = 7707, 

alternativa ( C ). Estando, desse modo, devidamente explicado como deveria ser a resolução 

da questão em apreço, fica seu pleito indeferido.

380857 ALVINO HARDT NETO ANULAÇÃO DA QUESTÃO 20                                                                   INDEFERIDO
A questão trata sobre MDC, assunto previsto no item 4 do conteúdo programático do Edital 

001/2022. Em relação  a expressão "utilizando a maior capacidade que um balde pode ter" 

refere-se a capacidade que o balde terá para efetuar o total de viagens pedida pela questão 

para secar os dois reservatórios, ou seja, devemos encontrar um divisor comum entre a 

capacidade do reservatório 1 e o reservatório 2, nesse caso o MDC entre eles que é igual a 36 

litros. 

Quando se calcula o número de viagens temos:

Reservatório 1 = 1332 / 36 = 31 viagens

Reservatório 2 = 1116 / 36 = 37 viagens

Somando as duas quantidades de viagens, 31 + 37 = 68 viagens. Caso a capacidade do balde 

fosse maior ou menor que 36 litros, não teríamos essa quantidade de viagens, que é 68. 

380772 DANIELE JACIARA T. DA 

COSTA

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 25                                                                     DEFERIDO
A questão está anulada em decorrência de duplicidade de conteúdo em duas alternativas.

380547 DIEGO BARBOSA MURCIA ANULAÇÃO DA QUESTÃO 22                                                                  INDEFERIDO
A letra A está INCORRETA porque afirma que a proposta é de DESCENTRALIZAR, quando na 

verdade a proposta é de JUNTAR, exatamente como está sendo indicado pelo candidato.

380480 DIOGO RAFAEL BONKOWS ANULAÇÃO DA QUESTÃO 16                                                                     DEFERIDO
A questão está ANULADA tendo em vista que a alternativa "E" abre precedente para que 

mais de uma alternativa esteja correta, ou seja, a alternativa "E" coloca a questão como 

dando a opção para que Luiz seja balconista.
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381159 DYEGO ALAN ESTEVAM ANULAÇÃO DA QUESTÃO 36                                                                   INDEFERIDO
O texto apresentado na questão está adequadamente claro no sentido que cita a condição do 

uso de lubrificantes para se obter a longevidade do motor, sendo isso contemplado, pelo 

processo de lubrificação, que não se configura como um sistema e sim como um subsistema.

381159 DYEGO ALAN ESTEVAM ANULAÇÃO DA QUESTÃO 38                                                                     DEFERIDO
O candidato está correto! Houve um equívoco na digitação do nome do dispositivo e, assim 

sendo, a questão está ANULADA.

380236 FERNANDA CRISTINA 

CORSI

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 33                                                                  INDEFERIDO
Assim podemos analisar o recurso:

A questão se refere ao "objetivo da NR 24". Observar o Sumário 24.1 Objetivo e campo de 

aplicação 24.2 Instalações sanitárias 24.3 Componentes sanitários 24.4 Vestiários 24.5 Locais 

para refeições 24.6 Cozinhas 24.7 Alojamento 24.8 Vestimenta de trabalho, em:

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-

de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-24-

atualizada-2019.pdf.  

380236 FERNANDA CRISTINA 

CORSI

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 16                                                                     DEFERIDO
Inicialmente registramos que as questões constantes do concurso passaram por um rigoroso 

exame de originalidade e nossos softwares não acusaram nenhuma similaridade significativa 

com questões anteriormente praticadas em outros concursos. 

A questão está ANULADA tendo em vista que a alternativa "E" abre precedente para que 

mais de uma alternativa esteja correta, ou seja, a alternativa "E" coloca a questão como 

dando a opção para que Luiz seja balconista.

380236 FERNANDA CRISTINA 

CORSI

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 2                                                                  INDEFERIDO
Para analisar e compreender corretamente o tipologia textual é necessário ficar atento a 

todos os elementos do texto, não apenas ao que está explícito, mas também à mensagem 

subliminar deixada pelo autor através do que foi por ele exposto, no caso o autor realmente 

utilizou características de um texto narrativo, mas foram utilizadas apenas como argumentos 

para a sua principal intenção, que na verdade é a de mostrar o que ele considerou em suas 

observações e assim convencer a sua amada  de suas ideias. Assim, a alternativa correta a ser 

marcada é a letra C. 
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380836 GUSTAVO AUGUSTIN ANULAÇÃO DA QUESTÃO 1                                                                  INDEFERIDO
No texto o eu-lírico afirma amar, mas não deixa claro que o amor é correspondido, ao mesmo 

tempo afirma que o olhar de sua amada o cobre de glória e o faz magnifico, ainda assim, não 

é possível afirmar que o eu-lírico seja efetivamente amado, como diz a alternativa B. por 

outro lado, fica claro no texto que o eu-lírico faz a comparação de seus olhos às penas do 

pavão e sente-se glorioso em receber o olhar de sua amada. Desta forma, a única alternativa 

correta para a questão é a letra D.

380836 GUSTAVO AUGUSTIN ANULAÇÃO DA QUESTÃO 2                                                                  INDEFERIDO
Para analisar e compreender corretamente o tipologia textual é necessário ficar atento a 

todos os elementos do texto, não apenas ao que está explícito, mas também à mensagem 

subliminar deixada pelo autor através do que foi por ele exposto, no caso o autor realmente 

utilizou características de um texto narrativo, mas foram utilizadas apenas como argumentos 

para a sua principal intenção, que na verdade é a de mostrar o que ele considerou em suas 

observações e assim convencer a sua amada  de suas ideias. Assim, a alternativa correta a ser 

marcada é a letra C. 

380532 JEFERSON JOCELON 

CHAVES

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 2                                                                  INDEFERIDO
Solicitamos a leitura da explanação a seguir que irá justificar e confirmar o gabarito da 

questão ora recursada.

Para analisar e compreender corretamente o tipologia textual é necessário ficar atento a 

todos os elementos do texto, não apenas ao que está explícito, mas também à mensagem 

subliminar deixada pelo autor através do que foi por ele exposto, no caso o autor realmente 

utilizou características de outras tipologias, mas foram utilizadas apenas como argumentos 

para a sua principal intenção, que na verdade é a de expor seu ponto de vista sobre o fim do 

relacionamento, argumentar sobre possível causa (ter vendido a alma ao diabo), como 

deverá ser futuramente (Um dia desses / Num desses / Encontros casuais / Talvez eu diga / 

Minha amiga / Pra ser sincero / Prazer em vê-la / Até mais ), como ele enxerga o presente ( 

Beijo sem paixão / Apenas bons amigos) .

O texto argumentativo é usado com o objetivo de abordar um tema (fim do relacionamento) 

utilizando argumentações, ou seja, é um texto caracterizado por defesas de ponto de vista (o 

eu-lírico demonstra em todo o texto como ele acredita que deverá ocorrer o término, 

defende seu ponto de vista). Seria um texto narrativo se o eu-lírico tivesse contado a história 

do fim, com determinada ordem cronológica, seguindo o padrão dos textos narrativos que é 

apresentação-desenvolvimento-clímax-desfecho, mas neste caso o eu-lírico defende única e 

exclusivamente o seu ponto de vista, utilizando argumentos para demonstrar como 

provavelmente será o futuro do relacionamento. Sendo assim, a alternativa correta é a letra 

"C".
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380532 JEFERSON JOCELON 

CHAVES

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 9                                                                  INDEFERIDO
Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, pode-se definir como claro 

aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. Para a obtenção de clareza há 

no Manual como sugestão: utilizar palavras e expressões simples, em seu sentido comum, 

salvo quando o texto versar sobre assunto técnico, hipótese em que se utilizará 

nomenclatura própria da área; usar frases curtas, bem estruturadas; buscar a uniformidade 

do tempo verbal em todo o texto; não utilizar regionalismos e neologismos; apresentar as 

orações na ordem direta e evitar intercalações excessivas. Em certas ocasiões, para evitar 

ambiguidade, sugere-se a adoção da ordem inversa da oração.•

Já a concisão é antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Conciso é o 

texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Não se 

deve de forma alguma entendê-la como economia de pensamento, isto é, não se deve 

eliminar passagens substanciais do texto com o único objetivo de reduzi-lo em tamanho. 

Trata-se, exclusivamente, de excluir palavras inúteis, redundâncias e passagens que nada 

acrescentem ao que já foi dito. Desta forma, a única alternativa correta é a letra B, clareza e 

precisão. 

FONTE: Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Manual de redação da Presidência da 

República / Casa Civil, Subchefia de Assuntos Jurídicos; coordenação de Gilmar Ferreira 

Mendes, Nestor José Forster Júnior [et al.]. ? 3. ed., rev., atual. e ampl. ? Brasília: Presidência 

da República, 2018.

381013 JEREMIAS ROEDER ANULAÇÃO DA QUESTÃO 4                                                                   INDEFERIDO
A alternativa A não está correta porque apresenta apenas duas palavras formadas por 

derivação prefixal e sufixal, a saber: republicano e desigualdade. A palavra estupidez só é 

sufixal, pois é primitiva. Estúpido + ex(sufixo) = estupidez. Assim sendo seu pleito não pode 

ser aceito.

381013 JEREMIAS ROEDER ANULAÇÃO DA QUESTÃO 8                                                                     DEFERIDO
Houve um equívoco no gabarito e duplicidade nas alternativas B e C do advérbio "trás", 

prejudicando a questão, e portanto, tornando-a NULA.
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381106 LEONARDO CALDAS REIS ANULAÇÃO DA QUESTÃO 7                                                                  INDEFERIDO
Respeitamos as colocações do autor ora apontado, no entanto afirmamos que a questão 7 

apresenta apenas uma alternativa correta, a letra "b", pelo fato de que nela o verbo é 

transitivo(ação) pede complemento (objeto direto), o gatinho, meio triste (estado) mesmo 

sem a vírgula, para tirar a ambiguidade, se é a menina

ou o gatinho, a classificação da oração é verbo- nominal, confere com a norma culta.

As demais não atendem as normas, como por exemplo, a alternativa d, o verbo ficar é de 

ligação, (não tem ação verbal), apenas liga o sujeito a um estado do mesmo. Só teria ação 

(intransitivo) se o verbo ficar, indicasse sentindo estático, ex: O menino ficou na sala. Logo, o 

núcleo da ação do sujeito era o verbo, na sala é o local. 

Adjunto adverbial de lugar. Esse verbo só é intransitivo (de ação), quando exigir um adjunto 

adverbial de lugar.

381106 LEONARDO CALDAS REIS ANULAÇÃO DA QUESTÃO 19                                                                   INDEFERIDO
Analisando as condições do problema temos que o maior número é formado por quatro 

algarismos ímpares, no caso 9 7 5 3 (se é o maior número, a unidade de milhar tem que 

começar com o maior número ímpar que é 9, depois o 7, 5 e 3, esse é o maior número ímpar). 

Em seguida diz que o menor é formado por quatro algarismos pares, ou seja, 2 0 4 6. Se é o 

menor, a unidade de milhar tem que começar  com o menor número par que nesse caso não 

pode ser o zero, se não teríamos um número com três algarismos e não quatro. Assim sendo, 

o 2 preenche essa vaga e o zero vem depois, em seguida o 4 e o 6, esse é o menor número par 

de 4 algarismos. 

Fazendo a diferença do maior pelo menor, como a questão pede, 9753 - 2046 = 7707, 

alternativa (C).

380254 MICHELE APARECIDA G. 

LIBANO

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 2                                                                     DEFERIDO
O recurso não está em conformidade com o que estabelece o item 11.6 do Edital do concurso, 

no entanto, a questão está sendo anulada em razão de recurso acatado em favor de outro 

candidato.

380254 MICHELE APARECIDA G. 

LIBANO

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 7                                                                   INDEFERIDO
A alternativa B apontada pelo gabarito como certa apresenta conteúdo adequadamente 

contextualizado com o enunciado da questão.
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380254 MICHELE APARECIDA G. 

LIBANO

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 20                                                                   INDEFERIDO
A questão trata sobre MDC, assunto previsto no item 4 do conteúdo programático do Edital 

001/2022, Em relação  a expressão "utilizando a maior capacidade que um balde pode ter" 

refere-se a capacidade que o balde terá para efetuar o total de viagens pedida pela questão 

para secar os dois reservatórios, ou seja, devemos encontrar um divisor comum entre a 

capacidade do reservatório 1 e o reservatório 2, nesse caso o MDC entre eles que é igual a 36 

litros. 

Quando se calcula o número de viagens temos:

Reservatório 1 = 1332 / 36 = 31 viagens

Reservatório 2 = 1116 / 36 = 37 viagens

Somando as duas quantidades de viagens, 31 + 37 = 68 viagens. Caso a capacidade do balde 

fosse maior ou menor que 36 litros, não teríamos essa quantidade de viagens, que é 68. 

380481 MURIEL ALVES DE 

ANDRADE

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 8                                                                   INDEFERIDO
O vocativo é uma invocação ao destinatário. Nas comunicações oficiais, o vocativo será 

sempre seguido de vírgula. Em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder, utiliza-se a 

expressão Excelentíssimo Senhor ou Excelentíssima Senhora e o cargo respectivo, seguidos 

de vírgula. Exemplos: Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Excelentíssimo Senhor 

Presidente do Congresso Nacional, Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal 

Federal.

Na página 23 do Manual de Redação da Presidência da República há uma tabela com 

exemplos de utilização de pronomes de tratamento no texto oficial, nesta há também outros 

elementos que compões a correspondência oficial, que são eles: autoridade, endereçamento, 

vocativo, tratamento no corpo de texto e abreviatura. A questão solicita que o candidato 

marque a alternativa que segundo o Manual de Redação da Presidência da República 

apresenta um desses elementos que faça a distinção entre um texto oficial direcionado ao 

presidente da república de um texto oficial direcionado ao presidente do supremo tribunal 

federal. 

Sendo assim, a única alternativa correta é a "A".
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380481 MURIEL ALVES DE 

ANDRADE

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 13                                                                   INDEFERIDO
Pedimos a observação da explanação abaixo que confirma o gabarito da questão ora 

recursada. 

Os 120 bombons dão exatamente para as 20 caixas, pois: 120:20=6

A conta nos mostra que serão 6 bombons para cada caixa (sem sobra).

Somando-se o custo da produção dos bombons e das caixas, temos o custo total: 40+60=100

Dividindo-se pelo número de caixas produzidas, temos o custo de cada caixa com os 

bombons dentro: 100:20= 5 (Letra A)

PS: O recurso teve uma linha de raciocínio correta, mas, ao calcular o custo dos bombons, 

inverteu a divisão.

"Bombons: Se Clara produziu 120 bombons gastando R$ 40,00, o valor uinitário corresponde 

a R$ 3,00 (120/40=3)"

Deveria ter sido dividido 40 reais pelos 120 bombons e não os 120 bombons para os 40 reais. 

Ao reformular esse cálculo, se chegará na mesma conclusão que leva à letra "A" como 

resposta.

380481 MURIEL ALVES DE 

ANDRADE

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 19                                                                   INDEFERIDO
Pedimos a especial atenção em analisar a explicação a seguir de como a questão deveria ser 

corretamente resolvida, o que comprova a indicação correta do gabarito da mesma.

A combinação C9,2 aconteceria caso fossem escolhidas duas pessoas do mesmo grupo, como 

2 psicólogos de 9 psicólogos.  Mas apesar de ser uma dupla, uma pessoa vem dos psicólogos 

e a outra dos assistentes sociais.

Então, nessa questão, precisamos analisar de forma separada. Podemos resolver por 

Principio Fundamental da Contagem (PFC). Para escolher a dupla, separamos duas etapas, a 

escolha do psicólogo e depois a do assistente social. Temos 5 possibilidades de psicólogos e 

quatro opções de assistente social. Então, segundo o PFC, temos:

5x4=20 

Uma outra forma de resolver é utilizar nomeação dos participantes:

5 psicólogos -> P1, P2, P3, P4, P5

4 Assistentes sociais ?> A1, A2, A2, A3, A4

O psicólogo P1 tem 4 possibilidades de fazer dupla com cada assistente social.

(P1,A1), (P1,A2), (P1,A3), (P1,A4)

Então, cada psicólogo tem quatro possibilidades de dupla. Como são cinco psicólogos, 

resolvemos o problema com 5x4=20. 

380481 MURIEL ALVES DE 

ANDRADE

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 25                                                                    DEFERIDO
A questão está ANULADA em decorrência de duplicidade de alternativas.
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380702 NICO REICHERT ANULAÇÃO DA QUESTÃO 1                                                                  INDEFERIDO
O texto mostra que apesar de tudo o que acontece de ruim na relação aos dois, ele não 

deixou de confiar em sua companheira. Pode-se perceber isso nos trechos: (“Não espero que 

você Minta!”) e (“Não se sinta capaz De enganar”), uma vez que alguém não espera mentiras 

nem enganos de uma pessoa, interpreta-se que exista uma relação de confiança. Assim 

sendo, a única alternativa correta é a letra D.

380702 NICO REICHERT ANULAÇÃO DA QUESTÃO 2                                                                  INDEFERIDO
Solicitamos a leitura da explanação a seguir que irá justificar e confirmar o gabarito da 

questão ora recursada.

Para analisar e compreender corretamente o tipologia textual é necessário ficar atento a 

todos os elementos do texto, não apenas ao que está explícito, mas também à mensagem 

subliminar deixada pelo autor através do que foi por ele exposto, no caso o autor realmente 

utilizou características de outras tipologias, mas foram utilizadas apenas como argumentos 

para a sua principal intenção, que na verdade é a de expor seu ponto de vista sobre o fim do 

relacionamento, argumentar sobre possível causa (ter vendido a alma ao diabo), como 

deverá ser futuramente (Um dia desses / Num desses / Encontros casuais / Talvez eu diga / 

Minha amiga / Pra ser sincero / Prazer em vê-la / Até mais ), como ele enxerga o presente ( 

Beijo sem paixão / Apenas bons amigos) .

O texto argumentativo é usado com o objetivo de abordar um tema (fim do relacionamento) 

utilizando argumentações, ou seja, é um texto caracterizado por defesas de ponto de vista (o 

eu-lírico demonstra em todo o texto como ele acredita que deverá ocorrer o término, 

defende seu ponto de vista). Seria um texto narrativo se o eu-lírico tivesse contado a história 

do fim, com determinada ordem cronológica, seguindo o padrão dos textos narrativos que é 

apresentação-desenvolvimento-clímax-desfecho, mas neste caso o eu-lírico defende única e 

exclusivamente o seu ponto de vista, utilizando argumentos para demonstrar como 

provavelmente será o futuro do relacionamento. Sendo assim, a alternativa correta é a letra 

"C".
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380702 NICO REICHERT ANULAÇÃO DA QUESTÃO 19                                                                  INDEFERIDO
Pedimos a especial atenção em analisar a explicação a seguir de como a questão deveria ser 

corretamente resolvida, o que comprova a indicação correta do gabarito da mesma.

A combinação C9,2 aconteceria caso fossem escolhidas duas pessoas do mesmo grupo, como 

2 psicólogos de 9 psicólogos.  Mas apesar de ser uma dupla, uma pessoa vem dos psicólogos 

e a outra dos assistentes sociais.

Então, nessa questão, precisamos analisar de forma separada. Podemos resolver por 

Principio Fundamental da Contagem (PFC). Para escolher a dupla, separamos duas etapas, a 

escolha do psicólogo e depois a do assistente social. Temos 5 possibilidades de psicólogos e 

quatro opções de assistente social. Então, segundo o PFC, temos:

5x4=20 

Uma outra forma de resolver é utilizar nomeação dos participantes:

5 psicólogos -> P1, P2, P3, P4, P5

4 Assistentes sociais ?> A1, A2, A2, A3, A4

O psicólogo P1 tem 4 possibilidades de fazer dupla com cada assistente social.

(P1,A1), (P1,A2), (P1,A3), (P1,A4)

Então, cada psicólogo tem quatro possibilidades de dupla. Como são cinco psicólogos, 

resolvemos o problema com 5x4=20. 

380702 NICO REICHERT ANULAÇÃO DA QUESTÃO 25                                                                    DEFERIDO
A questão está anulada em decorrência de duplicidade de conteúdo em duas alternativas.

380803 RODRIGO CARVALHO S D 

RIBEIRO

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 21                                                                  INDEFERIDO
Quando observamos o item 4 do conteúdo programático previsto para Noções de 

Informática vimos que referido item indica, entre outros, "procedimentos de Internet e 

intranet". Um dos mais importantes desses procedimentos em Internet é o "serviço de 

compra e venda pela grande rede". Assim sendo, a questão apresenta teor correto e 

adequado ao exame de nivel médio em um concurso público.

380803 RODRIGO CARVALHO S D 

RIBEIRO

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 22                                                                  INDEFERIDO
A questão de número 22 foi construída a partir de assunto previsto no Edital, a saber: 

"Noções de Sistema Operacional", e apresenta um teor adequado para questões de concurso 

público para o nível médio. Assim sendo, seu pleito não pode ser acatado.

380803 RODRIGO CARVALHO S D 

RIBEIRO

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 24                                                                  INDEFERIDO
A questão de número 24 foi construída a partir de assunto previsto no Edital, a saber: 

"Aplicativos para segurança", e apresenta um teor adequado para questões de concurso 

público para o nível médio. Assim sendo, seu pleito não pode ser acatado.
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380803 RODRIGO CARVALHO S D 

RIBEIRO

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 25                                                                  INDEFERIDO
O texto se refere ao pilar "confiabilidade" o qual foi retirado do site do IdBlog. Para 

averiguação consulte o link abaixo:

https://blog.idwall.co/o-que-e-seguranca-da-

informacao/?utm_term=&utm_campaign=Google_Search_Perf-

conv_Nacional_Blog_DSA&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=4544575733

&hsa_cam=14824085929&hsa_grp=128729978878&hsa_ad=576349187712&hsa_src=g&hsa_t

gt=dsa-

1848713900&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoA

RIsAPiv6L942sRqC-Gg6wH14mRSTJCFLf9ZVDXE7D3xaeSVu1Os0Wcg3rBwW-

gaAhNYEALw_wcB 

380923 ROZZE CRISTINA LEITE ANULAÇÃO DA QUESTÃO 18                                                                  INDEFERIDO
Pedimos que observe a explanação a seguir que comprova o gabarito  informado sobre a 

questão ora recursada.

Três algarismos distintos, ou seja diferentes. Esse número é multiplo de 5, ou seja termina em 

0 ou 5. Então temos um número de 3 algarismos que termina em 0 outro número de 3 

algarismos que termina em 5, totalizando 6 algarismos.

O 1° tem 3 algarismos e termina em zero, então temos uma opção na unidade; na centena 

temos 5 opções pois já usamos o zero e na dezena temos 4 opções pois já usamos o zero e um 

numero na centena. Pelo Principio Fundamental da Contagem temos: 5×4×1=20

No 2° tem 3 algarismos e termina em 5, portanto uma opção na unidade. Na centena temos 4 

opções pois já usamos o 5 e não podemos  começar com o zero senão teremos apenas dois 

algarismos  e na dezena, 4 opções pois já usamos o 5 e um outro número na centena sendo 

que na dezena podemos usar o zero. 

Pelo Principio Fundamental da Contagem temos: 4×4×1=16. 

Somando 20+16= 36 números.

380982 SAMUEL RICARDO DE 

JESUS

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 16                                                                   DEFERIDO
A questão está ANULADA tendo em vista que a alternativa "E" abre precedente para que 

mais de uma alternativa esteja correta, ou seja, a alternativa "E" coloca a questão como 

dando a opção para que Luiz seja balconista.

380728 SONIA SCHLUCUBIER DE 

SOUZA

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 22                                                                  INDEFERIDO
A questão recursada foi desenvolvida a partir de um Site de grande e notória credibilidade 

onde pode ser constatado que a alternativa "C" aponta corretamente o tipo de buscador 

relacionado ao texto do enunciado. Em caso de dúvidas pedimos que acesse o link abaixo.

https://rockcontent.com/br/blog/site-de-busca/

Publicado em 30/05/2022

Página 11



380728 SONIA SCHLUCUBIER DE 

SOUZA

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 25                                                                    DEFERIDO
A questão está anulada em decorrência de duplicidade de conteúdo em duas alternativas.

380468 SUSANA R HENNING ANULAÇÃO DA QUESTÃO 25                                                                    DEFERIDO
A questão está anulada em decorrência de duplicidade de conteúdo em duas alternativas.

380029 THAIS FIAMONCINI 

FERREIRA

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 9                                                                  INDEFERIDO
Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, pode-se definir como claro 

aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. Para a obtenção de clareza há 

no Manual como sugestão: utilizar palavras e expressões simples, em seu sentido comum, 

salvo quando o texto versar sobre assunto técnico, hipótese em que se utilizará 

nomenclatura própria da área; usar frases curtas, bem estruturadas; buscar a uniformidade 

do tempo verbal em todo o texto; não utilizar regionalismos e neologismos; apresentar as 

orações na ordem direta e evitar intercalações excessivas. Em certas ocasiões, para evitar 

ambiguidade, sugere-se a adoção da ordem inversa da oração.•

Já a concisão é antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Conciso é o 

texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Não se 

deve de forma alguma entendê-la como economia de pensamento, isto é, não se deve 

eliminar passagens substanciais do texto com o único objetivo de reduzi-lo em tamanho. 

Trata-se, exclusivamente, de excluir palavras inúteis, redundâncias e passagens que nada 

acrescentem ao que já foi dito. Desta forma, a única alternativa correta é a letra B, clareza e 

precisão. 

FONTE: Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Manual de redação da Presidência da 

República / Casa Civil, Subchefia de Assuntos Jurídicos; coordenação de Gilmar Ferreira 

Mendes, Nestor José Forster Júnior [et al.]. ? 3. ed., rev., atual. e ampl. ? Brasília: Presidência 

da República, 2018.
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380029 THAIS FIAMONCINI 

FERREIRA

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 18                                                                  INDEFERIDO
A alternativa, assim como a questão apresentam conteúdos construídos de forma correta. 

Pedimos a observação dos apontamentos a seguir.

Como as três premissas são verdadeiras, a primeira sentença que podemos garantir é a III: 

Assistente social é conhecedor das leis. (VERDADEIRO). A partir dessa informação podemos 

chegar nas demais.

Como a premissa II tem a estrutura "Se ..., então ...", aceita dois valores lógicos iguais para 

que seja verdadeira, ou seja, tem que ser V-V ou F-F. Como nós já sabemos que assistentes 

sociais são conhecedores das leis, então as duas sentenças são falsas. Garantimos que: A 

população estuda (VERDADEIRO).

A primeira premissa também tem a estrutura "Se ..., então ...", aceita apenas valores lógicos 

iguais para que seja verdadeira. Como já sabemos que a população estuda, então podemos 

garantir que: Fazemos boas escolhas (VERDADEIRO)

Assim sendo, a alternativa correta é "C".

380029 THAIS FIAMONCINI 

FERREIRA

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 21                                                                  INDEFERIDO
A letra E possui um conteúdo incorreto porque o Skype não pode ser conceituado como um 

aplicativo que possibilita a manipulação de um computador de forma remota. Esse tipo de 

ação só pode ser feita por programas do tipo TeamViewr; MSP360 Connect; AnyDesk e afins. 

Assim sendo, seu recurso não pode ser acatado.

380029 THAIS FIAMONCINI 

FERREIRA

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 25                                                                    DEFERIDO
A questão está anulada em decorrência de duplicidade de conteúdo em duas alternativas.

380029 THAIS FIAMONCINI 

FERREIRA

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 39                                                                 INDEFERIDO
A alternativa B,  no que diz respeito à dimensão técnico-operativa, está de acordo com o que 

diz Guerra (2017, p.50) "[...] apesar de necessária, se considerada de maneira autônoma, é 

insuficiente para dar respostas qualificadas à realidade social".  De fato a alternativa B trata-

se de uma característica verídica da dimensão em referência, no entanto, o enunciado da 

questão pede que marque a alternativa que NÃO está correta, ou seja, aquilo que não 

corresponde à uma característica desta dimensão.

Referência bibliográfica: GUERRA, Yolanda. A dimensão técnico-operativa do exercício 

profissional. In: SANTOS, Cláudia Mônica dos; BACKY, Sheila; GUERRA, Yolanda (orgs.). A 

dimensão técnico operativa no Serviço Social: desafios contemporâneos. 3ª Ed. São Paulo: 

Cortez, 2017.
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380659 UEDER BARBOSA PEREIRA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA                                                                 INDEFERIDO
Entendemos sua indignação no ato relatado, no entanto, gostaríamos de informar que esta 

banca apresenta condições apenas de analisar fatos relacionados com o teor das questões 

aplicadas no certame. Não cabe a essa banca examinadora "de provas", julgar 

comportamento de quaisquer pessoas durante a realização da prova, conforme estabelece o 

item 11.10, alinea f), do Edital do concurso.
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