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PROVA OBJETIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL  

QUESTÃO IMPETRANTE ARGUMENTO RESPOSTA/DECISÃO DA BANCA 

2 GENNY SILVA DE 
ALMEIDA 
 

Questão 2 nível fundamental a duas resposta certa  
Manicoré e Porto Velho. Humaitá já pertenceu ao dois 
em  1992 portanto não tem como colocar duas 
resposta certa em uma questão! 

Humaitá nunca fez parte do município de Porto Velho, 
criado bem depois do município de Humaitá. Humaitá 
foi desmembrada do município de Manicoré. Nenhum 
distrito pode, oficialmente, fazer parte de dois 
municípios distintos. A argumentação da candidata 
não procede. Resposta do gabarito mantida. 
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5 FABÍOLA  MONTEIRO 
DE BRITO 
 

No gabarito a resposta correta à questão número 5 da 
prova está  como a letra A ( Boca do Acre). Todavia, a 
reposta certa obviamente é a letra D(Tabatinga). 

Humaitá-AM a Boca do Acre - AM em linha reta ,499 
km 

https://www.distanciaentreascidades.com.br/distancia-
de-humaita-am-ate-boca-do-acre-amazonas-brazil   

A argumentação da candidata procede. O gabarito 
será corrigido. 

5 JORGE DIAS 
FERREIRA 
 

Sobre a questão 5 da primeira página. Eu marquei a 
alternativa "D" Tabatinga, porém a resposta no Gabarito 
veio como "A", Boca do Acre. Olhando o Mapa, vi que 
Tabatinga faz fronteira com Letícia, Colômbia. Então Boca do 
Acre, ao meu ver, não pode ser mais DISTANTE que 
TABATINGA em relação a Humaitá. Grato! Aguardo. 

 

A argumentação do candidato procede. O gabarito 
será corrigido. 

5 KAISA SAMARA 
SANTOS 
 

A questão numero 5 esta no gabarito a letra A.mais na 
verdade a certa è a D,por que boca do acre da uma distancia 
em linha reta de 499,e tabatinga de 846.verifique isso 

A argumentação da candidata procede. O gabarito 
será corrigido. 

5 SOLANGE 
MENDONÇA DE 
MORAES 
 

Bom dia! Gostaria que a comissão desse uma verificada na 
questão 5, onde a questão questionava a distância em LINHA 
RETA entre Humaitá e as demais  cidades citadas na questão, 
conforme esse site https://www.rotamapas.com.br pude 
verificar que Tabatinga fica mas distante em linha reta de 
Humaitá, do quer Boca do Acre como diz o gabarito. 
Obrigada! 

 

A argumentação da candidata procede. O gabarito 
será corrigido. 

7 PATRÍCIA GARCIA DE 
SÁ 
 

Estou aqui para questionar a questão número 7 da prova do 
ensino fundamental. Lá pergunta em que ano nossa cidade 
sofreu com a enchente, porém,  à registros que contam de 

Não houve enchente alcançando à cota a que se refere 
a pergunta no ano de 2013. A argumentação da 
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2013/2014. Então eu estou entrando com recurso sobre esta 
questão 

candidata não procede. Resposta do gabarito 
mantida. 

13 ÂNDERSON 
CARVALHO 
NASCIMENTO 
 

A questão 13, há duas (02) interpretações a serem 
observadas, cujas levam a mesma resposta (sendo opção B 
5). 
1 - Se trata de uma LOCUÇÃO VERBAL: "decidiu levar" - 
"decidiu" verbo auxiliar, "levar" verbo principal, (Locução 
verbal, equivale a um verbo apenas). 
Vejamos: Decidiu levar; Pescar; Convidou; Levou; Dirigiu; - 
(Resposta CORRETA - B 5) 
 
2 - Em se tratando da leitura do texto, SEM olhar a 
SEMÂNTICA do mesmo, há APENAS 05 VERBOS, pois o 
"levar" está repetido (1ª e 3ª linha), e NÃO SE CONTA o 
mesmo verbo duas vezes. Atentando-se a pergunta, é BEM 
CLARA: "QUANTOS VERBOS você encontra nas quatro 
primeiras linhas do texto?" 
Decidiu levar (Verbo Decidir - Verbo Levar); Pescar (Verbo 
Pescar); Convidou (verbo Convidar); Dirigiu (Verbo Dirigir) - 
(Resposta CORRETA - B 5) 

Toda locução verbal é composta por dois ou mais 
verbos, sendo o(s) primeiro(s) auxiliar(es) e o último o 
verbo principal. Confira este link: 
https://www.conjugacao.com.br/locucao-verbal/.  

Quanto ao segundo argumento, por analogia, se o 
enunciado pedisse para contar quantas bolas havia 
numa caixa, as bolas de cores repetidas não seriam 
contadas? A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

14 JIRLENE DA SILVA 
MORAIS 
 

gostaria de uma melhor explicação sobre a reposta da 
questão 14 . Segundo a questão diz que todas são 
acentuadas porem não vi 3 acentuadas e sim 6. Gostaria de 
uma explicação. 

 

No texto de apenas 8 linhas, encontramos apenas três 
palavras acentuadas na antepenúltima sílaba, ou seja, 
três proparoxítonas, quais sejam: sábado, última e 
Ângela. Todas as demais não levam acento na 
antepenúltima sílaba.  
Explicado. 

16 JIRLENE DA SILVA 
MORAIS 
 

gostaria que me explicasse a questão 16 da prova pra 
aux. de serv. gerais . Pois não concordo com a resposta 
B, uma vez que a palavra haviam não é hiato. Pois se 

Sobre hiato, consultar o link: 
https://www.separaremsilabas.com/index.php?p=havia 

A questão 14 já foi esclarecida acima.  

https://www.conjugacao.com.br/locucao-verbal/
https://www.separaremsilabas.com/index.php?p=havia
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fosse havia seria. E a pergunta é onde só é possível 
encontrar hiato dá a idéia de que todas tres são hiato e 
não é logo a resposta deveria ser E, nenhuma delas. 
Também gostaria da explicação da questão 14 quais 
são as 3 palavras proparoxitonas?  

 

Explicado. 

16 LUANA DE OLIVEIRA 
LEÃO 
 

Eu pretendo que façam uma revisão na questão 16, pois 
nenhuma das opções está correta, a palavra HAVIAM,  não 
possui hiato 

Sobre hiato, consultar o link: 
https://www.separaremsilabas.com/index.php?p=havia 

A argumentação da candidata não procede. Resposta 
do gabarito mantida. 

19 JIRLENE DA SILVA 
MORAIS 
 

E em relação a questão 19 a letra A segundo as novas 
regras permanecem com os acentos nas referidas 
palavras  logo teremos 2 respostas então é isso? 
solução da questão 19 uma vez que segundo a nova 
regra todas as palavras da questão são acentuadas. 

Em Eu sabia e Eu inicio não há acento gráfico. Logo, a 
letra A não pode servir como resposta correta. E estas 
palavras só levam acento quando são substantivos. A 
argumentação da candidata não procede. Resposta do 
gabarito mantida. 

21 FLABJ EDUARDO 
PIMENTEL 

 

Questão 21,traz uma sequência simples 
A1/C4/E7/G10/I13,portanto erroneamente afirmam no 
gabarito que o próxima sigla é k16.e não o lógico L16, 
ignorando a resposta certa.  
Resposta completamente errada. 

 
A argumentação do candidato não procede. Resposta 
do gabarito mantida.  

22 LILIAN CRISTINA 
LEAL É SILVA 

Revejam a resposta da questão pois a alternativa dada 
não está correta. Rever a correção da  questão 

 

O triplo de cem é 300 e sua metade é 150. Logo, a 
argumentação da candidata não procede. Resposta do 
gabarito mantida. 

23 LILIAN CRISTINA 
LEAL É SILVA 

Revejam a questão 23 pois a resposta que vocês 
disponibilizaram está errada.  

O pai tinha 18 anos quando o filho mais velho nasceu. 
Hoje, ele tem 23 e o filho 5. Este tem dois anos a mais 

https://www.separaremsilabas.com/index.php?p=havia
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que sua única irmã, que tem 3. E se o irmão caçula tem 
metade de sua idade, a metade de 3 anos e uma ano e 
meio. A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 
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PROVA OBJETIVA DO ENSINO MÉDIO (ADMINISTRATIVO) 

QUESTÃO IMPETRANTE ARGUMENTO RESPOSTA DA BANCA 

3 CRISTIOLINO FONSECA 
DO NASCIMENTO FILHO 
 

A questão 03 está em desacordo. A pergunta pede 
como resposta quantos bairros com nome de santo 
tem no município de Humaitá-AM. 
Em nosso município tem 9 bairros com nome de santo, 
abaixo listados: 
1. São Cristóvão; 
2. São Francisco; 
3. Nossa Senhora do Carmo; 
4. Santo Antônio; 
5. São José; 
6. Divino Pranto; 
7. São Domingo Sávio; 
8. São Pedro; 
A RESPOSTA DA QUESTÃO DADA COMO CERTA NÃO É 
CORRETA. 

Não há um único registro, em nenhum lugar que se 
busque, em que o Bairro Divino Pranto conste 
como Bairro de Nossa Senhora do Divino Pranto. 
Análogo a esta questão, bairros com nomes de 
Glória, Candelária, Purificação, Luz etc teriam 
todos que ser considerados nomes de santos. 
Nunca foram. A argumentação do candidato não 
procede. Resposta do gabarito mantida. 

3 EDNO BATISTA BARRETO 
 

De acordo com a resposta do gabarito a resposta são 8 
bairros: 1. Nossa Senhora do Carmo  2. Santo Antônio  
3. São Cristóvão  4. São Domingos Sávio  5. São 
Francisco  6. São José  7. São Pedro  8. São Sebastião. 
Porém está faltando o Bairro Divino Pranto. 

 

Não há um único registro, em nenhum lugar que se 
busque, em que o Bairro Divino Pranto conste 
como Bairro de Nossa Senhora do Divino Pranto. 
Análogo a esta questão, bairros com nomes de 
Glória, Candelária, Purificação, Luz etc teriam 
todos que ser considerados nomes de santos. 
Nunca foram. A argumentação do candidato não 
procede. Resposta do gabarito mantida. 



 
 

 

 

 
7 

3 MARIA CLÉCIA GOMES 
SALES 
 

Venho requerer através deste, que a Comissão 
Organizadora reveja a questão 3 do caderno de prova 
Administrativo - Médio. Venho recuquerer a anulação 
da questão, uma vez que os bairos de Humaitá que 
levam nomes de santos católicos são 9: 

Não há um único registro, em nenhum lugar que se 
busque, em que o Bairro Divino Pranto conste 
como Bairro de Nossa Senhora do Divino Pranto. 
Análogo a esta questão, bairros com nomes de 
Glória, Candelária, Purificação, Luz etc teriam 
todos que ser considerados nomes de santos. 
Nunca foram. A argumentação da candidata não 
procede. Resposta do gabarito mantida. 

3 RIVELINO DA SILVA 
MAGALHÃES 
 

questão 03 pede que informe o números de bairros com 
nome de santo no município de Humaitá-AM. Foi 
considerada como resposta correta a letra D) 8, quando na 
verdade é a letra E) 9 . Nestes termos pede anulação. 

 

Não há um único registro, em nenhum lugar que se 
busque, em que o Bairro Divino Pranto conste 
como Bairro de Nossa Senhora do Divino Pranto. 
Análogo a esta questão, bairros com nomes de 
Glória, Candelária, Purificação, Luz etc teriam 
todos que ser considerados nomes de santos. 
Nunca foram. A argumentação do candidato não 
procede. Resposta do gabarito mantida. 

3 RIVELINO DA SILVA 
MAGALHÃES 
 

Volto a questionar a questão 03, pois o bairro Divino 
Pranto é em homenagem a Nossa Senhora do Divino 
Pranto, portanto é nome de santa. Na questão é 
exposto "nomes de santos católicos" o que envolve 
todos os santos, tanto santas como santos que 
nomeiam os bairros do município de Humaitá.  
1. Nossa Senhora do Carmo 
2. Divino Pranto 
3. São Francisco 
4. São Cristóvão 
5. São José 

Não há um único registro, em nenhum lugar que se 
busque, em que o Bairro Divino Pranto conste 
como Bairro de Nossa Senhora do Divino Pranto. 
Análogo a esta questão, bairros com nomes de 
Glória, Candelária, Purificação, Luz etc teriam 
todos que ser considerados nomes de santos. 
Nunca foram. A argumentação do candidato não 
procede. Resposta do gabarito mantida. 
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6. são domingo Sávio 
7. Santo Antônio 
8. São Pedro 
9. São Sebastião 

3 TIAGO MOURA 

 

Nossa senhora aparecida 
São Sebastião  
São Pedro  
Santo Antônio  
São Francisco  
Nossa senhora do Carmo  
São Cristóvão  
São domingo Sávio  
Divino pranto  
São José  
Não tem como ser oito 

 

Desconhecemos, por completo, onde fica o Bairro 
Nossa Senhora Aparecida na cidade de Humaitá, 
no Estado do Amazonas. E não há um único 
registro, em nenhum lugar que se busque, em que 
o Bairro Divino Pranto conste como Bairro de 
Nossa Senhora do Divino Pranto. Análogo a esta 
questão, bairros com nomes de Glória, Candelária, 
Purificação, Luz etc teriam todos que ser 
considerados nomes de santos. Nunca foram. A 
argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

4 MARIA CLÉCIA GOMES 
SALES 
 

Venho através deste, requerer a anulação da questão 4 
do caderno de prova Administrativo – Médio.  

Solicito a anulação da questão pois de acordo com dados do 
IBGE 
(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/autazes/historico), a 
cidade de Autazes/AM é banhada pelo rio Madeira, logo, a 
questão é passível de anulação. 

 

Na questão 4, não se fala do município, mas da 
cidade. 
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A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

8 MARIA CLÉCIA GOMES 
SALES 
 

Venho através deste, requerer que a Comissão 
Organizadora reveja a questão 8 do caderno de prova 
Administrativo - médio. O conteúdo programático divulgado 
no edital estipula que somente serão cobrados os 
acontecimentos importantes que ocorreram no Estado do 
Amazonas nos últimos 5 anos. Os jogos da Copa do Mundo 
FIFA aconteceram no ano de 2014, ou seja, a mais de 5 
anos, logo, a questão é passível de anulação. 
 

 

Consta nos conteúdos programáticos o tópico 
Cultura Geral. A argumentação da candidata não 
procede. Resposta do gabarito mantida. 

12 JORGE CARVALHO VEIGA 
 

A questao (12) solicita "o tipo de comportamento do povo 
brasileiro de então", ou seja, o comportamento das pessoas 
de agora e não o tipo de sentimento que o autor tem diante 
desses fatos. Sendo assim, a alternativa que mais se 

Então não é sinônimo de agora. Confira aqui neste 
link: https://www.sinonimos.com.br/entao/. Nem 
por isso, o enunciado relaciona o passado com o 
presente, mas a marca registrada pelo autor no 

https://www.sinonimos.com.br/entao/
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aproxima é a (b) "depreciação" em outra palavras estão o 
comportamento dopovdesvalorizado, desqualificação. 

texto é de indignação diante do comportamento 
das pessoas com seu comodismo e apatia. A 
argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

14 MARCELO CAMPOS 
RODRIGUES 
 

Questão 14: Seria letra A) convive com escandalo pois o 
povo brasileiro tá acostumado a convive com escândalos 
políticos continuamente ! 

 

Se não houvesse a opção C, talvez a letra A 
pudesse ser a resposta. Conquanto, o enunciado 
pede “qual o trecho que melhor traduz a 
impressão do autor”, no seu conjunto, a letra A 
não poderia se aplicar. A argumentação do 
candidato não procede. Resposta do gabarito 
mantida. 

15 ALDEIR 

 

Questão 15 Figuras de linguagem. 
Eufemismo: troca de um termo por outro mais 'leve' que 
acaba passando uma conotação  mais agradável o termo. 
A alternativa  (A) traz essa figura de linguagem também. A) 
chegando a cheirar as (camélias ) . considerar a alternativa 
A acertava. 

Eufemismo é uma figura de linguagem na língua 
portuguesa, um mecanismo que tem o objetivo de 
suavizar uma palavra ou expressão que possa ser rude 
ou desagradável. Confira em:  
https://www.significados.com.br/eufemismo/. “Vão dar 
o que tem de mais precioso” seria um eufemismo para 

“vão se prostituir”. A argumentação do candidato 
não procede. Resposta do gabarito mantida. 

18 HELITON DA SILVA 
LEONEL 

 

Pronome Reflexivo; São pronomes pessoais oblíquos que, 
embora funcionem como objetos direto ou indireto, 
referem-se ao sujeito da oração. Indicam que o sujeito 
pratica e recebe a ação expressa pelo verbo. 
"como SE dormir na casa..."  
Não há, no meu entender, um sentido de condição nessa 
frase! 

Se SE fosse reflexivo em “como se dormir”, então ele 
teria que ser conjugado assim no presente do 
indicativo: como eu me durmo, como tu te dormes e 
como ele se dorme. Logo, como não existe esta 

possibilidade de enunciado, a argumentação do 
candidato não procede. Resposta do gabarito 
mantida. 

20 HELITON DA SILVA 
LEONEL 

Existem diversas hipóteses de regência com o verbo dar. 
Como esse verbo apresenta uma pluralidade de 

A letra O sublinhada na questão equivale a aquilo, que 
é pronome demonstrativo. Confira em: 

https://www.significados.com.br/eufemismo/
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 significados, pode atuar como verbo transitivo direto e 
indireto, transitivo direto, transitivo indireto, pronominal e 
até intransitivo. 
"vão dar O que tem DE MAIS PRECIOSO" 
Dar algo a alguém. O verbo pede artigo  
e complementa o verbo dar 

https://www.estudopratico.com.br/pronomes-
demonstrativos-o-que-sao-e-exemplos/ A 

argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

23 ALDEIR Questão 23 

No tema P.A progressão Aritmética, proposta de 
assunto de estudo no edital. A Razão do termos 
númericos nao muda.  A questão 23  

12,05- 18-24,5-__40,5-50 

A razão( R) mudam em cada termo.  

12,05 (5,5)18-(6,5)24,5 

 

A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

24 CHRISNER SOARES 

 

Depois de ler bastante a  questão 24 da prova de nível 
médio , pude tirar a conclusão de que o enunciado da 
questão induziu o candidato ao erro pois não ficou  explícito 
na questao o  mês que começaria as aulas nem os feriados 
desse tempo de aula. 

Estes dados são dispensáveis para se fazer os 
cálculos necessários. A argumentação do 
candidato não procede. Resposta do gabarito 
mantida. 

24 VALÉRIA FRANÇA DOS 
SANTOS 

 

venho através deste, por que a questão 24 a alternativa é 
(A) quero saber a formula do calculo 

Se se consumiu 2.200 quilos de frango para 
alimentar 40 crianças em um ano, isto dá 55 quilos 
por criança em média. 50% sobre 40 é igual a 60 
(40 + 20). Logo, multiplicando 60 por 55, 
obteremos 3.300 quilos para todo o ano, como um 
semestre equivale à metade de um ano, então a 
metade de 3.300,00 é 1.650.  

Explicado. 

https://www.estudopratico.com.br/pronomes-demonstrativos-o-que-sao-e-exemplos/
https://www.estudopratico.com.br/pronomes-demonstrativos-o-que-sao-e-exemplos/
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25 CRISTIOLINO FONSECA 
DO NASCIMENTO FILHO 
 

Questão 25. a questão pede que " QUANTOS PACIENTES 
RECEBERAM A MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO PARA 
DORES NO CORPO"  
apenas febre 5 
apenas náuseas 3 
febre e Náuseas 4 
febre e dores no corpo 3 
náuseas e dores no corpo 2 
Portanto apenas 5 receberam medicação para dores no 
corpo. pacientes com febre e dores no corpo e Pacientes 
com náuseas e dores no corpo: 3+2. resposta dada como 
certa E) mais de 5 quando na verdade é D) 5 

Se 19 pessoas foram atendidas e apenas 17 delas 
tem as especificações que constam no quadro 
apresentado na questão, isto quer dizer que as 
duas que não entram neste quadro tiveram 
exatamente o problema isolado a que se refere a 
pergunta. Logo, além das que tiveram dores no 
corpo e mais alguma coisa (17), some-se a elas os 
dois que só tiveram dores no corpo e a conta fecha 
com 19 pessoas. As 5 com dores no corpo e mais 
alguma coisa e as 2 com apenas dores no corpo 
dão 7, portanto, mais de 5. A argumentação do 
candidato não procede. Resposta do gabarito 
mantida. 

25 FELIPE DE SOUZA 
ALMEIDA 
 

Questão  25 esta errada   a reposta seria a letra D 5 
pacientes com dores no corpo  e estava la mas de 5 sendo 
que so tinha 5 pessoas com o tal e marquei a questão  D 5 
que e a certa quero correção  por favor. 
 

Se 19 pessoas foram atendidas e apenas 17 delas 
tem as especificações que constam no quadro 
apresentado na questão, isto quer dizer que as 
duas que não entram neste quadro tiveram 
exatamente o problema isolado a que se refere a 
pergunta. Logo, além das que tiveram dores no 
corpo e mais alguma coisa (17), some-se a elas os 
dois que só tiveram dores no corpo e a conta fecha 
com 19 pessoas. As 5 com dores no corpo e mais 
alguma coisa e as 2 com apenas dores no corpo 
dão 7, portanto, mais de 5. A argumentação do 
candidato não procede. Resposta do gabarito 
mantida. 
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25 HELITON DA SILVA 
LEONEL 
 

Questão 25 a soma das pessoas atendidas não coincide com 
o total de pessoas 
exemplo: apenas febre 5; apenas náuseas 3; pacientes com 
febre e náuseas 4; pacientes com febre e dores no corpo 3; 
pacientes com náuseas e dores no corpo 2.  
5+3+4+3+2=17   sendo que no total são 19 pessoas 
atendidas. anulada 
 
 

Se 19 pessoas foram atendidas e apenas 17 delas 
tem as especificações que constam no quadro 
apresentado na questão, isto quer dizer que as 
duas que não entram neste quadro tiveram 
exatamente o problema isolado a que se refere a 
pergunta. Logo, além das que tiveram dores no 
corpo e mais alguma coisa (17), some-se a elas os 
dois que só tiveram dores no corpo e a conta fecha 
com 19 pessoas. As 5 com dores no corpo e mais 
alguma coisa e as 2 com apenas dores no corpo 
dão 7, portanto, mais de 5. A argumentação do 
candidato não procede. Resposta do gabarito 
mantida. 

25 JÉSSICA MARIA OLIVEIRA 
DA SILVA 
 

Venho pedir a comissão organizadora que revise a questão 
25 dada questão deixa claro que pede quantos pacientes 
receberá medicação apenas para dores no corpo, o que 
pela tabela são apenas 5, sendo ainda que a tabela nao 
condiz com o enuciado da questão, pois nela diz que há 19 
pacientes mas na tabela são apresentados apenas 17, faz-se 
justo e necessario para bem geral que seja feita uma 
reavaliação da questão 25. 
 

Se 19 pessoas foram atendidas e apenas 17 delas 
tem as especificações que constam no quadro 
apresentado na questão, isto quer dizer que as 
duas que não entram neste quadro tiveram 
exatamente o problema isolado a que se refere a 
pergunta. Logo, além das que tiveram dores no 
corpo e mais alguma coisa (17), some-se a elas os 
dois que só tiveram dores no corpo e a conta fecha 
com 19 pessoas. As 5 com dores no corpo e mais 
alguma coisa e as 2 com apenas dores no corpo 
dão 7, portanto, mais de 5. A argumentação do 
candidato não procede. Resposta do gabarito 
mantida. 
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25 MARCELO CAMPOS 
RODRIGUES 
 

No quadro de  planilha mostra apenas 5 e o restante apenas 
com dores acompanhamento de doença 
 

Se 19 pessoas foram atendidas e apenas 17 delas 
tem as especificações que constam no quadro 
apresentado na questão, isto quer dizer que as 
duas que não entram neste quadro tiveram 
exatamente o problema isolado a que se refere a 
pergunta. Logo, além das que tiveram dores no 
corpo e mais alguma coisa (17), some-se a elas os 
dois que só tiveram dores no corpo e a conta fecha 
com 19 pessoas. As 5 com dores no corpo e mais 
alguma coisa e as 2 com apenas dores no corpo 
dão 7, portanto, mais de 5. A argumentação do 
candidato não procede. Resposta do gabarito 
mantida. 

25 TIAGO MOURA Quero saber porque a questão 25 a resposta ea letra (e). 
Apenas febre 5 
Apenas náuseas 3 
Paciente com febre e náuseas 4 
Paciente com febre e dores no corpo 3 
Paciente com náuseas e dores no corpo 2 
Ah questão 25 não como ser a letra E 
 

Se 19 pessoas foram atendidas e apenas 17 delas 
tem as especificações que constam no quadro 
apresentado na questão, isto quer dizer que as 
duas que não entram neste quadro tiveram 
exatamente o problema isolado a que se refere a 
pergunta. Logo, além das que tiveram dores no 
corpo e mais alguma coisa (17), some-se a elas os 
dois que só tiveram dores no corpo e a conta fecha 
com 19 pessoas. As 5 com dores no corpo e mais 
alguma coisa e as 2 com apenas dores no corpo 
dão 7, portanto, mais de 5. A argumentação do 
candidato não procede. Resposta do gabarito 
mantida. 
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26 CHRISNER SOARES 
 

Esta contestação ocorre pelo fato de não terem posto no 
enunciado da questão 26 da prova de nível médio, se o 
restaurante trabalha de segunda a sexta feira (5 dias), 
segunda a sábado(6 dias) ou de segunda a domingo(7 dias).   
Dessa forma a mente do candidato entra em confusão, 
confundindo na hora de fazer os cálculos. Confusão da 
mente na hora de fazer os cálculos da questão. Pois não se 
sabe se o restaurante trabalha 5 dias, 6 dias ou 7 dias na 
semana. 
 

Estes dados são dispensáveis para se fazer os 
cálculos necessários. A argumentação do 
candidato não procede. Resposta do gabarito 
mantida. 

26 JORGE CARVALHO VEIGA 
 

A questão 26 pede calculos envolvendo probabilidade, 
conteúdo este, não solicitado no edital para a aplicação da 
prova. Portanto a mesma deve ser anulada. 

A análise combinatória ou combinatória é a parte 
da Matemática que estuda métodos e técnicas que 
permitem resolver problemas relacionados com 
contagem. Ela é muito utilizada nos estudos sobre 
probabilidade e faz análise das possibilidades e das 
combinações possíveis entre um conjunto de 
elementos. Ver link sugerido abaixo: 
https://www.todamateria.com.br/analise-
combinatoria/ . A argumentação do candidato não 
procede. Resposta do gabarito mantida. 

  

27 RIVELINO DA SILVA 
MAGALHÃES 

Venho por meio deste solicitar que reveja a questão 25 
(sic) da prova de conhecimentos de matemática ensino 
médio para porteiro, que se a forma for fatorial a 
quantidade de algarismo é menos que 500 ou seja a 
resposta correta é a letra A, porém no gabarito consta 
que é a letra B. Peço que reveja por favor. 

Na verdade, trata-se da questão 27 e não 25. 

 

A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida.  

 

https://www.todamateria.com.br/analise-combinatoria/
https://www.todamateria.com.br/analise-combinatoria/
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27 RIVELINO DA SILVA 
MAGALHÃES 

Venho por meio deste solicitar que reveja a questão 27 
da prova de porteiro, pois se for de forma fatorial a 
resposta correta é menos que 500 ou seja a letra A e 
no gabarito consta que a resposta correta é a letra B. 
Peço que avalie e reveja a questão. 

5! = 5.4.3.2.1 =120 

4!= 4.3.2.1=24 

3!= 3.2.1=6 

2!= 2.1= =2 

1!= 1 

0!= 1 

soma total = 154 ou seja menos que 500 

 

A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida.  

 

28 MARIA CLÉCIA GOMES 
SALES 
 

Venho através deste, requerer que a Comissão 
Organizadora reveja a questão 28 do caderno de prova 
Administrativo - Médio, uma vez que a resposta correta é a 
letra “D”, pois considerando que a empresa Aripuanâ 
demorou 16 horas, já incluindo as três paradas de 40 
minutos, para chegar em Manaus, podemos aplicar a 
seguinte regra de três: 
 
50 Km/h ------------------------------------- 16 h 
58 Km/h ------------------------------------- X 
x=(58 Km/h x 16h)/(50Km/h) 
x=928/50 
x=18,56h 
A 58 Km/h, a empresa Siqueira Tur demorou 18,56h para 
chegar em Manaus. 
Considerando o tempo de diferença entre a chegada dos 

16 horas menos 2 horas das paradas (40 minutos x 
3) equivale a 14 horas.  A 50 km/h, em 14 horas o 
primeiro ônibus percorreu 700 km. Para fazer este 
mesmo percurso a 58 km/h, basta que se divida 
700 km por 58 para saber o tempo que o segundo 
ônibus levou? 700 / 58 = 12,06 horas. Logo, a 
diferença foi de apenas 2 horas e uma 
pequeníssima fração, o que traduzindo em minutos 
fica no espaço indicado pela letra C. A 

argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 
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dois ônibus ao destino temos: 
 
Diferença entre Siqueira e Aruanã=18,56h-16h 
Diferença entre Siqueira e Aruanã=2,56 horas de diferença 
 
Transformando esse resultado em minutos, temos: 
1 hora ------------------------------------- 60 minutos 
2,56 horas ------------------------------------- X 
x=(2,56h x 60min)/1h 
x=153,6 minutos 
Logo, a resposta correta é a letra “D” 
 

30 VALÉRIA FRANÇA DOS 
SANTOS 

 

Por que e a alternativa 30 é a ( B)? 281 pessoas participaram da pesquisa, subtraia-se 
deste número 48 pessoas que não gostaram de 
nenhum dos dois sabores. 281 – 48 = 233. Ou seja, 
das pessoas que gostaram do creme, temos 233. 
Destas 233, subtraia-se 131 que gostaram apenas 
do sabor de açaí, então, temos: 233 – 131 = 102. 
Ou seja, restaram 102 pessoas que gostaram do 
creme, sendo que, destas 102, apenas 64 gostaram 
do sabor de mangaba. Então, temos: 102 – 64 = 38. 
Isto quer dizer que das 233, as 38 que ficam de 
fora das 131 (só açaí) e 64 (só mangaba) gostaram 
dos dois sabores, senão elas estariam num dos dois 
grupos anteriores.  

Explicado. 

30 HELITON LEONEL 

 

A questão a 30 diz ter; 281 no total de pessoas, sendo que 
48 disseram não ter gostado de nenhum creme, 64 
disseram ter gostado mais do creme de mangaba e 131 

48 que não gostaram de nenhum dos dois sabores. 
131 que gostaram apenas do sabor de açaí 
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pessoas disseram ter gostado mais do açaí. Somando essas 
pessoas entrevistadas, o numero de pessoas não resulta 
nem no total de pessoas que são 281. 

64 que gostaram do sabor de mangaba 

38 que gostaram dos dois sabores 

48 + 131 + 64 + 38 = 281.  

Explicado 

30 JÉSSICA MARIA OLIVEIRA 
DA SILVA 

 

Venho pedir a comissão organizadora que revise a questão 
30, dada questão em seu enunciado nos apresenta um total 
de 281 pessoas, que em seguida foram divididas em 3 
classes:  
48 pessoas que não gostaram de nenhum dos dois sabores 
64 que gostaram apenas do sabor de mangaba 
E  
131 pessoas que gostaram apenas do sabor de açaí  
O que totaliza 281 pessoas que fizeram parte da pesquisa, 
assim sendo onde estão as 38 pessoas da pesquisa que 
gostaram dos dois sabores igualmente que é apresentada 
no gabarito como sendo a questão correta? 
sendo a questão é quantos dos degustadores disseram ter 
gostado dos dois sabores igualmente? faz-se justo e 
necessario para bem geral que seja feita uma reavaliação da 
questão 30. 

 

Não há nada de errado com esta questão. 
Resposta do gabarito mantida. 
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PROVA OBJETIVA DE PROFESSOR NÍVEL I - MÉDIO 

QUESTÃO IMPETRANTE ARGUMENTO RESPOSTA DA BANCA 

18 MARIA DO ROSÁRIO 
CAMILO DOS SANTOS 

A questão 18 pede a palavra grafada de forma errada.? 
Tendo duas palavras erradas. Adevogado e aterrisar. E a 
opção correta foi bochecha. Sendo que a palavra bochecha 
está correta ?? Eu não entendi o pq?? 

 

A argumentação da candidata procede e a 
questão foi anulada. 
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PROVA OBJETIVA – QUESTÕES COMUNS PARA TODAS AS PROVAS PARA DOCENTES  

QUESTÃO IMPETRANTES ARGUMENTOS RESPOSTA DA BANCA 

2 ALDRIM AUGUSTO DOS SANTOS 
 

Ao cumprimenta-los cordialmente, venho por meio 
deste contestar o gabarito da questão numero 2 do 
conhecimento gerais. 
Por entender que o milênios iniciou no dia 1 de 
janeiro de 2001, tendo em vista que os prefeitos 
eleitos são Doutor Renato, Roberto Rui, Dedei 
Lobo, Dedei Lobo e Herivaneo Seixas. 
Sendo assim, o prefeito Dedei Lobo foi eleito por 
dois mandatos, sendo a mesma pessoa.  
Então,  ao contabilizar devem ser só  4 é não  cinco 
como afirma o gabarito. 
 
 
Ao cumprimenta-lo cordialmente, insisto que o 
gabarito da questão está errada. 
Uma vez que o Doutor Fausto não foi eleito como 
prefeito. Mas, como vice prefeito. 
A questão declara quanto prefeito foram eleitos 
até  o presente  momento. 
 
Boa tarde, venho por meio deste,solicitar 
esclarecimento da questão de número 2. 
Onde se faz a seguinte pergunta: contando com o 
atual ocupante da cadeira de prefeito municipal, 
quantos governantes Municipal foram eleitos para 
estarem à frente da prefeitura Municipal de 
Humaitá neste século? 
Neste caso, o gabarito afirma que foram 5. Mas, o 

Foram 5 prefeitos de 2000 até 2020, incluindo 
o atual: 
1.Dr. Renato Pereira Gonçalves (de 2007 até 2002) 
2.Dr. Fausto Manoel e Silva (2003 e 20040 
3.Roberto Rui Guerra de Souza (de 2005 a 2008) 
4.José Cidenei Lobo do Nascimento (de 2009 a 
2016) 

5.Herivaneo Vieira de Oliveira (de 20017 até o 
momento) 

O Dr.Fausto foi eleito como vice numa mesma 
chapa em que o titular era o Dr. Renato. De vice, 
passou a prefeito, ficando à frente da prefeitura 
por dois anos. Não tivesse sido eleito, não poderia 
ter ficado todo este tempo à frente da prefeitura. 
Novas eleições teriam sido convocadas porque 
somente pode ficar tanto tempo assim prefeitos 
eleitos, ou eleitos como vice. 

Não há nada de errado com a resposta dada 
no gabarito para esta questão. Resposta do 
gabarito mantida. 
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Doutor Fausto foi eleito como vice prefeito, é não  
como prefeito. 
Neste caso o gabarito deve ser a opção B. 
Uma vez que, quem foi eleito para prefeito foi o 
Doutor  Renato Gonçalves. 
 
 

 ELIANE ACACIA DA SILVA 
 

Os prefeitos eleitos pelo povo no atual século, 
foram apenas 4, eleitos como pede a questão de 
número 2. Gostaria de saber se for mais de 4 os 
nomes deles. Para poder comprovar o que diz o 
gabarito. 
 

Foram 5 prefeitos de 2000 até 2020, incluindo 
o atual: 
1.Dr. Renato Pereira Gonçalves (de 2007 até 2002) 
2.Dr. Fausto Manoel e Silva (2003 e 20040 
3.Roberto Rui Guerra de Souza (de 2005 a 2008) 
4.José Cidenei Lobo do Nascimento (de 2009 a 
2016) 

5.Herivaneo Vieira de Oliveira (de 20017 até o 
momento) 

O Dr.Fausto foi eleito como vice numa mesma 
chapa em que o titular era o Dr. Renato. De vice, 
passou a prefeito, ficando à frente da prefeitura 
por dois anos. Não tivesse sido eleito, não poderia 
ter ficado todo este tempo à frente da prefeitura. 
Novas eleições teriam sido convocadas porque 
somente pode ficar tanto tempo assim prefeitos 
eleitos, ou eleitos como vice. 

Não há nada de errado com a resposta dada 
no gabarito para esta questão. Resposta do 
gabarito mantida. 

2 ESTER SOARES DA SILVA 
 

CONFORME O PESQUISADO EXISTE MAIS DE 6 E A 
RESPOSTA DE VOCÊS E QUE SÃO MENOS DE 6 
REVER RESPOSTA 

Foram 5 prefeitos de 2000 até 2020, incluindo 
o atual: 
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 1.Dr. Renato Pereira Gonçalves (de 2007 até 2002) 
2.Dr. Fausto Manoel e Silva (2003 e 20040 
3.Roberto Rui Guerra de Souza (de 2005 a 2008) 
4.José Cidenei Lobo do Nascimento (de 2009 a 
2016) 

5.Herivaneo Vieira de Oliveira (de 20017 até o 
momento) 

O Dr.Fausto foi eleito como vice numa mesma 
chapa em que o titular era o Dr. Renato. De vice, 
passou a prefeito, ficando à frente da prefeitura 
por dois anos. Não tivesse sido eleito, não poderia 
ter ficado todo este tempo à frente da prefeitura. 
Novas eleições teriam sido convocadas porque 
somente pode ficar tanto tempo assim prefeitos 
eleitos, ou eleitos como vice. 

Não há nada de errado com a resposta dada 
no gabarito para esta questão. A 
argumentação da candidata carece de 
fundamentação. Resposta do gabarito 
mantida. 

4  CAMILA BARRETO DOS SANTOS 

 DENISE NOGUEIRA PESSOA 

 DOUGLAS ALMEIDA GOIS 

 ELISÂNGELA DE O. C. PEREIRA 

 IARA FERREIRA PRESTES 

 JACKSON FERREIRA DA SILVA 
SANTOS 

 JAQUELINE APARECIDA PEREIRA 

 JOAO MAURO PERES 

Dilma Roussef ainda não era presidente 
quando esteve em Humaitá, mas ministra. 

As argumentações apresentadas pelos 
impetrantes contra esta questão estão 
corretas e o gabarito para esta questão já foi 
ANULADO. 
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 JULIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA 

 RENATA VIEIRA GUACEBE 

 RENATO SOUSA DOS SANTOS 
JÚNIOR  

 RONECLA MOREIRA 

 
 
 
 

5 ALESON DE SOUZA PACHECO 
 

Questão infundada, devido às pesquisas realizadas, 
entende -se que Porto Velho foi um município do 
Estado do Amazonas E não desmembrada da 
cidade de Humaitá. 

A banca sugere incluir na pesquisa os dados 
apresentados pela Biblioteca do IBGE, órgão 
oficial do Governo Brasileiro, com mais 
exatidão do que aqueles sites construídos 
livremente: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtb
s/rondonia/portovelho.pdf  
Se foi desmembrada em 1914 e Humaitá já 
tem mais de 150 anos, então Porto Velho tem 
pouco mais de 100 anos de emancipação. 
A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

5 ANTONIO CIRILO DE MELO 
 

Gostaria que se possível, fizessem a correção 
referente a questão de número 5; onde fala sobre 
a cidade que já pertenceu a Humaitá, pelo que 
pesquisei a Cidade foi Manicoré e ,não Porto 
Velho. 
O município de Humaitá foi criado por força de um 
Decreto de Número 31 de 4/02/1890, tendo como 

A banca sugere incluir na pesquisa os dados 
apresentados pela Biblioteca do IBGE, órgão 
oficial do Governo Brasileiro, com mais 
exatidão do que aqueles sites construídos 
livremente: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/rondonia/portovelho.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/rondonia/portovelho.pdf
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área  desmembrada do Município de Manicoré, 
através do decreto Lei nº 95-A , de 10/04/1891 , e 
assinado pelo Governador Eduardo Ribeiro. 
Portanto se assim o procede, a resposta da 
questão  seria letra D e, não a letra E 
 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtb
s/rondonia/portovelho.pdf  
Se foi desmembrada em 1914 e Humaitá já 
tem mais de 150 anos, então Porto Velho tem 
pouco mais de 100 anos de emancipação. 
 
A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

5 DOMINGAS DA CONCEIÇÃO BATISTA 
BARRETO 
 

Revisão da questão 05 da prova para professor 
nível II. Onde diz que a opção correta é a 
alternativa E (Porto Velho). 
 
A questão foi dada como alternativa correta a 
opção E (Porto Velho), sendo que a mesma 
pergunta foi feita na prova para o nível 
fundamental na questão de número 2 e teve 
como resposta do gabarito a alternativa C, 
havendo assim divergência nas respostas. E 
cabendo a anulação da mesma. 

Esta é a questão 5 (prova feira pela 
impetrante): 
 
05.Qual destas cidades já pertenceu ao 
município de Humaitá?  
(A) Apuí  
(B) Canutama  
(C) Lábrea  
(D) Manicoré  
(E) Porto Velho  
 
Esta é a questão 2 da Prova do Nível 
Fundamental: 
 
02.Até 04 de novembro de 1892, quando o 
município foi oficialmente criado através de 
um decreto estadual, Humaitá fazia parte de 
que outro município?  
(A) Manaus  
(B) Porto Velho  

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/rondonia/portovelho.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/rondonia/portovelho.pdf
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(C) Manicoré  
(D) Lábrea  
(E) Nenhum deles  
 
A argumentação da candidata não procede. 
Resposta das duas questões no gabarito 
mantidas. 
 

5 HELENE GIMA NEVES 
 

Na questão 05 do caderno de provas, cita qual 
destas cidades já pertenceu ao município de 
Humaitá, no gabarito foi a opção correta  Porto 
Velho, no entanto de acordo   com o site 
http://www.mpf.mp.br/am/projetos-
especiais/mpf-na-comunidade/2a-edicao-2013-
humaita/RELATORIO_FINAL_MPF_NAS_COMUNID
ADES_2A_EDICAO_HUMAITA_AM.pdf, seria a 
opção correta Manicoré que foi desmembrada do 
Município de Humaitá. 

Na página 7 do referido relatório consta o 
seguinte texto: Francisco Monteiro é 
considerado o fundador de Humaitá. O 
município foi criado pelo Decreto Nº 31, de 4 
de fevereiro de 1890, tendo sua área 
territorial desmembrada do município vizinho 
de Manicoré. 
 
A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

5 JORGE CARVALHO VEIGA 
 

A controvérsia nas alternativas da questão (5), pois 
historicamente o município de Humaitá foi 
legalmente instituído pelo Decreto Nº 31 de 4 de 
fevereiro de 1890, tendo sua área territorial 
desmembrada do município vizinho de Manicoré, 
através do Decreto-Lei nº 95-A de 10 de abril de 
1891, assinado pelo governador Eduardo Ribeiro. 
Sendo assim a alternativa (d) também vale por 
alternativa correta. 

Humaitá que fez parte de Manicoré. Verificar o 
link: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblio
teca-catalogo?view=detalhes&id=3109. Porto 
Velho fez parte de Humaitá. Verificar link: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtb
s/rondonia/portovelho.pdf 
 
A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=3109
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=3109
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/rondonia/portovelho.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/rondonia/portovelho.pdf
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5 OZIAS DA CUNHA BELLO 

 

A questão 5 que trata do município que pertenceu 
a cidade de Humaitá, segundo  Wikipédia, a 
enciclopédia livre, o município seria Manicoré, 
conforme segui o trecho retirado da fonte. "O 
município foi criado pelo Decreto Nº 31 de 4 de 
fevereiro de 1890, tendo sua área territorial 
desmembrada do município vizinho de Manicoré, 
através do Decreto-Lei nº 95-A de 10 de abril de 
1891, assinado pelo governador Eduardo Ribeiro". 
Contrariando o gabarito preliminar que afirma que 
foi Porto Velho. 
 
Conforme o gabarito preliminar a resposta seria 
Porto Velho. No entanto segundo  Wikipédia, a 
enciclopédia livre o município seria Manicoré, 
conforme segui texto extraído da fonte. " O 
município foi criado pelo Decreto Nº 31 de 4 de 
fevereiro de 1890, tendo sua área territorial 
desmembrada do município vizinho de Manicoré, 
através do Decreto-Lei nº 95-A de 10 de abril de 
1891, assinado pelo governador Eduardo Ribeiro". 

 

O município que foi criado pelo Decreto Nº 31, de 
4 de fevereiro de 1890, tendo sua área territorial 
desmembrada do município vizinho de Manicoré 
foi o de Humaitá e não de Porto Velho, como 
parece entender o candidato. 
 

Porto Velho fez parte do município de 
Humaitá. Verificar link: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtb
s/rondonia/portovelho.pdf 
 
A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

5 TALITA PÂMELA COSTA CAMPOS 
 

Pois ao meu ver existem duas opções corretas, 
uma vez que a cidade de Manicoré também já fez 
parte da cidade de Humaitá; tendo em vista que a 
fundação de Humaitá ocorreu no dia 15 de maio de 
1869 e somente no dia 04 de Fevereiro de 1890 é 
que aconteceu a emancipação dessas duas cidades. 

Humaitá que fez parte de Manicoré. Verificar o 
link: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblio
teca-catalogo?view=detalhes&id=3109. `Porto 
Velho fez parte de Humaitá. Verificar link: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtb
s/rondonia/portovelho.pdf 
 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/rondonia/portovelho.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/rondonia/portovelho.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=3109
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=3109
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/rondonia/portovelho.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/rondonia/portovelho.pdf
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A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

6 ÁLEFI SILVA DOS SANTOS DA SILVA 
 

Olá gostaria de questionar a questão 6 da prova de 
Professor de história, que questiona qual o ano em 
que a Zona Franca de Manaus foi legalmente 
instituída. Vejam bem A Zona Franca de Manaus é 
um modelo econômico de desenvolvimento que foi 
estabelecido na cidade de Manaus em 1967 pelo 
Decreto-Lei 288. 
 
No Brasil, esse período esteve impulsionado pela 
forte industrialização pelo qual o país estava 
passando depois do governo de Juscelino 
Kubitschek. 
 
Ainda no governo de Juscelino Kubistchek a Lei nº 
3.173, de 6 de junho de 1957, criou uma Zona 
Franca na cidade de Manaus, que na verdade, 
somente foi efetivada 10 anos depois com o 
Decreto-Lei 288.Esse decreto alterou e 
regulamentou a Lei anterior e ainda, aumentou os 
limites para além da cidade de Manaus. 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/zona-
franca-de-manaus/ 
Ou seja as opções? a) 1957 b) 1965 c) 1972 d) 1996 
e) 1998 
Não respondem com clareza "Vejam bem A Zona 
Franca de Manaus é um modelo econômico de 
desenvolvimento que foi estabelecido na cidade de 
Manaus em 1967 pelo Decreto-Lei 288." 

No portal eletrônico da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus consta o seguinte 
texto: 
 
A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi idealizada 
pelo Deputado Federal Francisco Pereira da 
Silva e criada pela Lei Nº 3.173 de 06 de junho 
de 1957, como Porto Livre. 
 
http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm 
 
Conquanto o portal oficial da SUFRAMA (ZFM) 
na Internet mantiver a afirmação de que a ZFM 
foi criada em 1957, esta Banca manterá a 
resposta do gabarito. O portal da SUFRAMA é 
atualizado permanentemente.  
 
A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm
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6 EDILANY DOS PASSOS MORAIS 
 

A QUESTÃO Nº 06, Conhecimentos Gerais, 
versando sobre a Criação e instituição da Zona 
Franca de Manaus, é embaraçosa quanto à sua 
elaboração. Conforme, o site da SUFRAMA, a 
LEI Nº 3.173, de 06 de junho de 1957, que Cria 
uma zona franca na cidade de Manaus, capital 
do Estado do Amazonas, e dá outras 
providências. A ideia de criação da Zona Franca 
de Manaus (ZFM) foi idealizada pelo Deputado 
Federal Francisco Pereira da Silva e criada pela 
Lei Nº 3.173 de 06 de junho de 1957, como 
Porto Livre. Conforme consta no “Art.1º - É 
criada em Manaus, capital do Estado do 
Amazonas, uma zona franca para 
armazenamento ou depósito, guarda, 
conservação, beneficiamento e retirada de 
mercadorias, artigos e produtos de qualquer 
natureza, provenientes do estrangeiro e 
destinados ao consumo interno da Amazônia, 
como dos países interessados, limítrofes do 
Brasil ou que sejam banhados por águas 
tributárias do rio Amazonas. ” 

Dez anos depois, o Governo Federal, por meio 
do Decreto-Lei Nº 288, de 28 de fevereiro de 
1967, ampliou essa legislação e reformulou o 
modelo, estabelecendo incentivos fiscais por 
30 anos para implantação de um pólo 
industrial, comercial e agropecuário na 

No portal eletrônico da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus consta o seguinte 
texto: 
 
A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi idealizada 
pelo Deputado Federal Francisco Pereira da 
Silva e criada pela Lei Nº 3.173 de 06 de junho 
de 1957, como Porto Livre. 
 
http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm 
 
Conquanto o portal oficial da SUFRAMA (ZFM) 
na Internet mantiver a afirmação de que a ZFM 
foi criada em 1957, esta Banca manterá a 
resposta do gabarito. O portal da SUFRAMA é 
atualizado permanentemente.  
 
A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 
 

http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm
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Amazônia. Foi instituído, assim, o atual modelo 
de desenvolvimento, que engloba uma área 
física de 10 mil km², tendo como centro a 
cidade de Manaus e está assentado em 
Incentivos Fiscais e Extrafiscais, instituídos com 
objetivo de reduzir desvantagens locacionais e 
propiciar condições de alavancagem do 
processo de desenvolvimento da área 
incentivada. 

Portanto, a INSTITUIÇÃO DO ATUAL MODELO 
DA ZONA FRANCA DE MANAUS, é oriundo do 
Decreto-Lei Nº 288, de 28 de fevereiro de 
1967. Sendo assim, NENHUMA DAS 
RESPOSTAS CORRESPONDE, logo, deve ser 
analisada sua ANULAÇÃO, haja vista, as 
incongruências em sua elaboração, pois, A 
RESPOSTA CORRETA SERIA O ANO DE 1967. 

6 ELIANE ACACIA DA SILVA 
 

A questão número 6. A zona franca foi legalmente 
criada 10 anos após sua existência. Pelo decreto lei 
288 de 28 de fevereiro de 1967. E não em 1957 
como diz o gabarito. 
 

No portal eletrônico da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus consta o seguinte 
texto: 
 
A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi idealizada 
pelo Deputado Federal Francisco Pereira da 
Silva e criada pela Lei Nº 3.173 de 06 de junho 
de 1957, como Porto Livre. 
 
http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm 
 

http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm
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Conquanto o portal oficial da SUFRAMA (ZFM) 
na Internet mantiver a afirmação de que a ZFM 
foi criada em 1957, esta Banca manterá a 
resposta do gabarito. O portal da SUFRAMA é 
atualizado permanentemente.  
 
A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 
 

6 ELISÂNGELA PEREIRA 
 

Questão 6 Conhecimentos Específicos. A questão 
pergunta em que ano a Zona Franca de Manaus foi 
legalmente instituída.    
O gabarito deu como correta a opção (A) 1957. 
Porém, temos que analisar alguns pontos: Sua 
concepção foi dada com o decreto-lei número 
3.173 de 6 de junho de 1957, que instituiu o Porto 
Livre de Manaus, e dez anos depois houve de fato 
sua criação pelo decreto-lei 288 de 28 de fevereiro 
de 1967, substituindo a lei anterior. Dessa forma, o 
ano correto seria 1967, mas está opção não tem na 
questão. Sendo assim, deveria ser anulada. Pedido 
de anulação da questão 

 

No portal eletrônico da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus consta o seguinte 
texto: 
 
A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi idealizada 
pelo Deputado Federal Francisco Pereira da 
Silva e criada pela Lei Nº 3.173 de 06 de junho 
de 1957, como Porto Livre. 
 
http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm 
 
Conquanto o portal oficial da SUFRAMA (ZFM) 
na Internet mantiver a afirmação de que a ZFM 
foi criada em 1957, esta Banca manterá a 
resposta do gabarito. O portal da SUFRAMA é 
atualizado permanentemente.  
 
A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm
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6 GILMARA NASCIMENTO GABRIEL 

 
"Pede anulação da Questão 06. A questão 
pede:  ""[...] Em que ano a ZFM foi legalmente 
instituída? E a resposta dada como correta foi 
A) 1957. 

 A zona franca de Manaus foi instituida em 28 
de fevereiro de 1967. E De acordo com o site  

http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm 
que vocês utilizaram como referência diz em 
seu texto que: a ZFM foi idealizada em 1957. 
Idealizada não está em acordo com o que pede 
a questão 06. Pois pede em que  ano a ZFM foi 
legalmente instituída. Instituída ou idealizada?  

Segue uma parte do referido site citado em 
outro julgamento de recurso da banca 

 

"" Dez anos depois  o Governo Federal, por 
meio do Decreto-Lei Nº 288, de 28 de 
fevereiro de 1967, ampliou essa legislação e 
reformulou o modelo, estabelecendo 
incentivos fiscais por 30 anos para implantação 
de um pólo industrial, comercial e 
agropecuário na Amazônia. Foi INSTITUÍDO, 
assim, o atual modelo de desenvolvimento, 
que engloba uma área física de 10 mil km², 
tendo como centro a cidade de Manaus e está 
assentado em Incentivos Fiscais e Extrafiscais, 

No portal eletrônico da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus consta o seguinte 
texto: 
 
A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi idealizada 
pelo Deputado Federal Francisco Pereira da 
Silva e criada pela Lei Nº 3.173 de 06 de junho 
de 1957, como Porto Livre. 
 
http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm 
 
Conquanto o portal oficial da SUFRAMA (ZFM) 
na Internet mantiver a afirmação de que a ZFM 
foi criada em 1957, esta Banca manterá a 
resposta do gabarito. O portal da SUFRAMA é 
atualizado permanentemente.  
 
A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 
 

http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm
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instituídos com objetivo de reduzir 
desvantagens locacionais e propiciar condições 
de alavancagem do processo de 
desenvolvimento da área incentivada. 

Portanto o site mesmo descreve que a ZFM de 
Manaus foi idealizada por uma Lei em 1957 e 
instituída com um novo modelo em 1967." 

6 JOAO MAURO 
 

Na questão 6 diz que foi legalmete instituída 
"pela lei 288 de 28 de fevereiro de 1967, 
SUBSTITUINDO A LEI ANTERIOR" 

No portal eletrônico da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus consta o seguinte 
texto: 
 
A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi idealizada 
pelo Deputado Federal Francisco Pereira da 
Silva e criada pela Lei Nº 3.173 de 06 de junho 
de 1957, como Porto Livre. 
 
http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm 
 
Conquanto o portal oficial da SUFRAMA (ZFM) 
na Internet mantiver a afirmação de que a ZFM 
foi criada em 1957, esta Banca manterá a 
resposta do gabarito. O portal da SUFRAMA é 
atualizado permanentemente.  
 
A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm
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6 JOSE RAIMUNDO 
 

A questão 6 sobre a zona franca de manaus. 
Ela não foi criada em 1957 E sim em 1967. 

No portal eletrônico da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus consta o seguinte 
texto: 
 
A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi idealizada 
pelo Deputado Federal Francisco Pereira da 
Silva e criada pela Lei Nº 3.173 de 06 de junho 
de 1957, como Porto Livre. 
 
http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm 
 
Conquanto o portal oficial da SUFRAMA (ZFM) 
na Internet mantiver a afirmação de que a ZFM 
foi criada em 1957, esta Banca manterá a 
resposta do gabarito. O portal da SUFRAMA é 
atualizado permanentemente.  
 
A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 
 

6 RAIMUNDA RENÁGELA BELEZA 
MENDONÇA 
 

Questão 6° Em que ano a zona Fanca de Manaus  
foi legalmente  instituída?  Na qual segundo o 
gabarito diz que a resposta  seria a letra (A)  1957. 
Porém  de acordo com a regulamentação da zona 
Franca de Manaus  em 28 de fevereiro de 
1967atraves do decreto 288. Sendo assim está  
questão  deve ser anulada. 
 

No portal eletrônico da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus consta o seguinte 
texto: 
 
A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi idealizada 
pelo Deputado Federal Francisco Pereira da 
Silva e criada pela Lei Nº 3.173 de 06 de junho 
de 1957, como Porto Livre. 

http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm
http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
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http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm 
 
Conquanto o portal oficial da SUFRAMA (ZFM) 
na Internet mantiver a afirmação de que a ZFM 
foi criada em 1957, esta Banca manterá a 
resposta do gabarito. O portal da SUFRAMA é 
atualizado permanentemente.  
 
A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

6 ELIZETE BELEZA MENDONÇA 
 

De acordo com o autor Marconde Carvalho de 
Noronha. Da editora MENS'SANA pg 33, no quarto 
e quinto parágrafo, ressalta que a zona Franca de 
Manaus foi criada em 1957 pela lei 3.173. 
Entretanto só foi regulamentada em 28 de 
fevereiro  de 1967 através do decreto  lei 288. 
Sendo assim, solicito que  a questão  seja anulada. 
 

No portal eletrônico da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus consta o seguinte 
texto: 
 
A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi idealizada 
pelo Deputado Federal Francisco Pereira da 
Silva e criada pela Lei Nº 3.173 de 06 de junho 
de 1957, como Porto Livre. 
 
http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm 
 
Conquanto o portal oficial da SUFRAMA (ZFM) 
na Internet mantiver a afirmação de que a ZFM 
foi criada em 1957, esta Banca manterá a 
resposta do gabarito. O portal da SUFRAMA é 
atualizado permanentemente.  
 

http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm
http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm
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A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

6 ÁLVARO JOSÉ CRUZ DE MENDONÇA 
 

De acordo  com o autor Marcondes Carvalho de 
Noronha. Da aoditora MENS'SANA na página 33 no 
parágrafo quatro e cinco ele afirma  que a zona 
Franca de Manaus foi legalmente regulamentada 
em 28 de fevereiro  de 1967 através do decreto  lei 
288. Sendo assim por não  ter a opção correta nas 
questões citadas solicito que a questão 6 seja 
anulada. 
 

No portal eletrônico da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus consta o seguinte 
texto: 
 
A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi idealizada 
pelo Deputado Federal Francisco Pereira da 
Silva e criada pela Lei Nº 3.173 de 06 de junho 
de 1957, como Porto Livre. 
 
http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm 
 
Conquanto o portal oficial da SUFRAMA (ZFM) 
na Internet mantiver a afirmação de que a ZFM 
foi criada em 1957, esta Banca manterá a 
resposta do gabarito. O portal da SUFRAMA é 
atualizado permanentemente.  
 
A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

6 IVANILDA SILVA DA CRUZ 
 

A questão 06, gerou dúvidas pois sabemos que a 
ZFM foi instituída por uma lei e um ano, mas dez 
ano depois foi mudada essa lei e o ano  que foi 
instituída. Quero que esclareça sobre essa questão. 
 

No portal eletrônico da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus consta o seguinte 
texto: 
 
A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi idealizada 
pelo Deputado Federal Francisco Pereira da 

http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm


 
 

 

 

 
36 

Silva e criada pela Lei Nº 3.173 de 06 de junho 
de 1957, como Porto Livre. 
 
http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm 
 
Conquanto o portal oficial da SUFRAMA (ZFM) 
na Internet mantiver a afirmação de que a ZFM 
foi criada em 1957, esta Banca manterá a 
resposta do gabarito. O portal da SUFRAMA é 
atualizado permanentemente.  
 
Esclarecido. 

8 IVANILDA SILVA DA CRUZ Quero que me esclareça sobre a falta das opções, 
"E" na questão 08 

A opção E da questão 8 da prova da 
impetrante está na primeira linha da primeira 
coluna da página 2 de seu caderno de 
questões. 

 
 
Esclarecido. 

http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm
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9 JORGE CARVALHO VEIGA 
 

Em nenhum momento no primeiro paragrafo a 
autora dar a entender de conteúdista-
reprodutivista na alternativa (a). A única ideia que 
Eliane passa é ao exerplificar " são maus 
executores ds ideias dos outros". Desa forma a 
fraze dar a entender que os profesores nao 
executam as ideias dos outros ou nao o fazem por 
outro motivo. Assim sendo a palavra conteúdista a 
mesma não cita nem aborda no contexto 
 

O ensino conteudista é aquele em que se passa 
uma quantidade enorme de conteúdo, sem se 
preocupar com o desenvolvimento intelectual, 
cultural e de raciocínio do aluno, segundo Saviani. 
O professor que não elabora aulas e não pesquisa, 
mas apenas se ocupa de reproduzir o que está no 
livro didático, o que foi produzido pelos outros. É 
neste sentido que se define o perfil do professor 
conteudista-reprodutivista. Recomendamos ler 
sobre a Pedagogia Histórico-Crítica, teoria criada 
pelo pedagogo brasileiro Dermeval Saviani, que 
tem como foco a transmissão de conteúdos 
científicos por parte da escola, porém sem ser 
conteudista. 
 

A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

10 JORGE CARVALHO VEIGA 

 

A alternativa (c) "imposição de opções para a 
formação continuada" não condiz com as primeiras 
afirmações esborçada no início do terceiro 
parágrafo, pela autora. Do contrário, a mesma faz 
crítica em relação aos constantes processo de 
atualização formal de professores que na visão 
dela não condiz com o verdadeiro processo de 
aprendizagem. A alternativa que mas se aproxima 
da palavra "agressão" da questão está esborçada 
na alternativa (d). 

 

Se a crítica à “formação do feita de cima pra baixo” 
não traduzir a expressão “agressão”, ganho 
coletivo ou individual é que não pode ser, e a 
referência sublinhada seria o único trecho do 
parágrafo que distingue um professor isolado do 
que vive em grupo, o que nada tem a ver com o 
enunciado e muito menos com a defesa do 
contraditório.    
 

A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

13 CLECIANE FREITAS DE ALMEIDA 
 

Porque na questão 13 a palavra fulgura foi 
considerada verbo? Pois a mesma não está nesta 

Pela mesma razão que nas orações abaixo: 
1.Ele surge valente e com força luta. 
2.Ele surge valente e com força brilha. 
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configuração para ser considerada um verbo teria 
que estar escrita como "fulgurar". 
 

3.Ele surge valente, mas com tristeza chora. 
Ele luta, brilha e chora. Todas as palavras sublinhas 
aqui são verbo, de lutar, brilhar e chorar. 
 

A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

14 ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA 
 

A questão 14 de língua portuguesa pede:  " Na 
primeira linha do texto encontramos um exemplo 
de:  
1-Quando eu morrer, virgem formosa e pura, essa 
expressão é um aposto pois está destacando a sua 
função sintática entre virgulas, portanto aposto. 
Desta forma a resposta correta seria a letra "A"  e 
no gabarito consta a letra "E" 
 

Não se pode dizer com contundência que uma 
expressão sintática seja aposto somente por estar 
entre vírgulas, vocativo também vem entre 
vírgulas, orações subordinadas adjetivas 
explicativas vêm entre vírgulas, e um tanto de 
outros termos.  
 

A argumentação do candidato não tem 
qualquer fundamentação gramatical. 
Resposta do gabarito mantida. 

14 DEIVISON FRANÇA MORAIS 
 

QUESTÃO COM DUAS POSSIVEIS RESPOSTAS. NA 
QUESTÃO HÁ VOCATIVO, MAS TAMBÉM TEM 
VERBO NO INFINITIVO "MORRER" . COM ISSO A 
ALTERNATIVA d) TAMBEM ESTA CORRETA. 
QUESTÃO DEVE SER ANULADA. 
 

Em “Quando eu morrer”, o verbo sublinhado está 
no futuro do subjuntivo e não no infinitivo. 
Verificar estes links: 
https://www.conjugacao.com.br/futuro-do-
subjuntivo/  
 

A argumentação do(a) candidato(a) não 
procede. Resposta do gabarito mantida. 

14 ELISÂNGELA PEREIRA 
 

A questão 14 tem a frase: “Quando eu morrer, 
Virgem formosa e pura”, retirada do texto para q 
pudesse ser encontrado 1 exemplo das 
alternativas:  
(A) aposto  
(B) locução adverbial  

Não há verbo no infinitivo nesta linha do poema, 
há um verbo no futuro do subjuntivo. Basta 
verificar qualquer gramática, ou estes links: 
https://www.conjugacao.com.br/futuro-do-
subjuntivo/ 
 

https://www.conjugacao.com.br/futuro-do-subjuntivo/
https://www.conjugacao.com.br/futuro-do-subjuntivo/
https://www.conjugacao.com.br/futuro-do-subjuntivo/
https://www.conjugacao.com.br/futuro-do-subjuntivo/
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(C) predicativo do sujeito  
(D) verbo no infinitivo  
(E) vocativo 
Porém, a frase também tem VERBO NO INFINITIVO, 
além do VOCATIVO. O comando é claro quando diz: 
na primeira linha do texto encontramos um 
exemplo de... a análise então seria na frase toda, 
pois ela está por inteira na primeira linha do texto, 
e não somente após a vírgula. Neste caso, teríamos 
duas respostas corretas, a letra ( D) e a letra (E). 
 
Cancelamento da questão 

https://www.laits.utexas.edu/clicabrasil/sites/laits.
utexas.edu.clicabrasil/files/FUTURO%20(SUBJUNTI
VO).pdf 
 

A argumentação da candidata não tem 
nenhum respaldo gramatical e seu veredicto 
não procede. Resposta do gabarito mantida. 

14 JOSIMAR MACIEL CORDEIRO 
 

A questão 14 expressava o seguinte: 
Na primeira linha do texto encontramos um 
exemplo de: 
 
" Quando eu morrer, virgem formosa e pura," 
(A) aposto 
(B) locução adverbia 
(C) predicativo do sujeito 
(D) verbo no infinitivo 
(E) vocativo. 
 
Conforme o gabarito publicado no dia 26/01/2020 
às 18h, a resposta correta é a letra (E) Vocativo, 
mas há mais de uma forma de interpretar a 
referida questão. De acordo com a novíssima 
gramática Cegalla (2008, p.365) "Aposto é uma 
palavra ou expressão que explica ou esclarece, 
desenvolve ou resume outro termo da oração. 
Exemplos: D. Pedro II, imperador do Brasil, foi um 

Poderia ser aposto tão somente se EU fosse o 
detentor da qualificação do aposto, como neste 
exemplo: Logo eu, virgem formosa e pura, 
precisava ser insultada desta forma? No entanto, 
sabe-se que é vocativo porque é a forma como o 
sujeito EU fala para esta pessoa a quem ele chama 
de virgem formosa e pura. Tanto é que ele 
continua na terceira linha com: vai e procura. Ou 
seja, Quando eu morrer, meu amor, vai e procura 
tal coisa... Meu amor aqui é vocativo. Não haveria 
como ser aposto. 
 

A banca agradece a confiança do impetrante, 
mas sua argumentação não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

https://www.laits.utexas.edu/clicabrasil/sites/laits.utexas.edu.clicabrasil/files/FUTURO%20(SUBJUNTIVO).pdf
https://www.laits.utexas.edu/clicabrasil/sites/laits.utexas.edu.clicabrasil/files/FUTURO%20(SUBJUNTIVO).pdf
https://www.laits.utexas.edu/clicabrasil/sites/laits.utexas.edu.clicabrasil/files/FUTURO%20(SUBJUNTIVO).pdf
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monarca sábio." Sob essa teoria, acredita-se que a 
alternativa (A) aposto também está correta, pois o 
enunciado "VIRGEM FORMOSA E PURA" é uma 
explicação do termo mencionado anteriormente 
na frase dando o nome de APOSTO. 
 
Peço à banca que analise esse pedido. 
 
Finalizo expressando minha confiança no poder de 
julgamento da referida banca. 
 

14 VALÉRIA DE SOUZA CARVALHO 
 

Quero esclareça a questao 14 de lingua 
portuguesa, pois o gabarito nao confere conforme 
o conceito de aposto... Aposto é o termo que, 
acrescentado a outro termo da oração, explica ou 
esclarece o sentido de um nome; aparece 
geralmente separado por vírgulas ou depois de 
dois pontos. ... Vocativo é um termo descolado 
sintaticamente da oração, não pertence nem ao 
sujeito, nem ao predicado. Ele serve para invocar o 
receptor da mensagem. 
 

Quando eu morrer, minha querida, peço que não 
chore. Minha querida é vocativo. Podia ser “meu 
amor”, “mamãe, “meu amigo”. O vocativo é 
mesmo o que a impetrante usou em sua definição. 
Como também explicou em sua argumentação, o 
aposto explica ou esclarece o sentido de um nome. 
Logo, não há a menor possibilidade de se classificar 
“virgem formosa e pura” como aposto no contexto 
empregado, mas tão somente como vocativo. 
 

A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

14 MONIQUE 
 

Gostaria de um esclarecimento a respeito da 
questão 14, de língua portuguesa geral. A questão 
pergunta sobre o que podemos encontrar na 
primeira linha do texto, que é exatamente: 
“Quando eu morrer, Virgem formosa é pura”... Ao 
analisar a primeira linha, observamos, 
evidentemente um vocativo. Contudo, podemos 
observar também um verbo no infinitivo “morrer”. 

Não há verbo no infinitivo na primeira linha do 
poema. Veja os links sugeridos abaixo: 
 
https://www.conjugacao.com.br/futuro-do-
subjuntivo/ 
 

https://www.conjugacao.com.br/futuro-do-subjuntivo/
https://www.conjugacao.com.br/futuro-do-subjuntivo/
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Acredito que a questão poderia ter explicitado qual 
a frase, ou não colocado na questão os dois itens 
possíveis. 
 

https://www.laits.utexas.edu/clicabrasil/sites/laits.
utexas.edu.clicabrasil/files/FUTURO%20(SUBJUNTI
VO).pdf 
 

A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

15 ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA 
 

A questão 15 de língua portuguesa cobra quantas 
vezes ocorrem o uso de próclises e ênclises  no 
poema " Coração". Vamos lá ênclises de fato 
ocorrem 3 vezes que é a particulas dos pronomes 
pessoais obliquo depois do verbo, porém existem 
proclises 2 vezes uma na linha 11  " (o) saberá" 
funcionando como proclise antes do verbo saber. E 
na linha 13  " (Se) consome funcionando como 
proclise antes do verbo consumir, desta forma são 
duas proclises e nao apenas uma. A resposta  certa 
então seria a letra " E" e no gabarito consta a "C" 
 

A argumentação do candidato procede. O 
gabarito será corrigido. 

15 TIAGO LEITE MACIEL 
 

De acordo com a definição de próclise, citado na 
referida prova, ocorre o uso da próclise 2 vezes 
"em mim guardado" (quarta linha) e "se consome" 
(décima terceira linha)... Agradeço desde já! 
 

A argumentação do candidato procede. O 
gabarito será corrigido. 

17 DEIVISON FRANÇA MORAIS 
 

QUESTÃO COM O GABARITO ERRADO. POIS A 
PALAVRA SUBLINHADA É O ARTIGO DEFINIDO "O" 
NA FRASE ELE VEM CONTRAÍDO COM A 
PREPOSIÇÃO "DE''. "DE + O = DO". O BA=GABARITO 
CORRETO É A LETRA (A). VISTO QUE A PALAVRA 
SUBLINHADA NÃO PODE SER PRONOME 
DEMONSTRATIVO 
 

Qualquer gramática trata deste tema. Mas 
recomendamos um acesso mais rápido aos links 
abaixo: 
 
https://www.estudopratico.com.br/pronomes-
demonstrativos-o-que-sao-e-exemplos/ 
 

https://www.laits.utexas.edu/clicabrasil/sites/laits.utexas.edu.clicabrasil/files/FUTURO%20(SUBJUNTIVO).pdf
https://www.laits.utexas.edu/clicabrasil/sites/laits.utexas.edu.clicabrasil/files/FUTURO%20(SUBJUNTIVO).pdf
https://www.laits.utexas.edu/clicabrasil/sites/laits.utexas.edu.clicabrasil/files/FUTURO%20(SUBJUNTIVO).pdf
https://www.estudopratico.com.br/pronomes-demonstrativos-o-que-sao-e-exemplos/
https://www.estudopratico.com.br/pronomes-demonstrativos-o-que-sao-e-exemplos/
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https://www.normaculta.com.br/pronomes-
demonstrativos/ 
 
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua
-portuguesa/pronomes-demonstrativos 
 

A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

17 ELISÂNGELA PEREIRA 
 

O enunciado se refere “a palavra sublinha”, 
entretanto esta sublinhada somente a letra “O” da 
palavra, não estando, portanto, devidamente. 
Além disso, o gabarito indica como correto a letra 
(D) que por sua vez, afirma, que “O” da palavra 
“do” é um pronome demonstrativo, o que não 
procede, pois não existe tal pronome. 
 

Qualquer gramática trata deste tema. Mas 
recomendamos um acesso mais rápido aos links 
abaixo: 
 
https://www.estudopratico.com.br/pronomes-
demonstrativos-o-que-sao-e-exemplos/ 
 
https://www.normaculta.com.br/pronomes-
demonstrativos/ 
 
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua
-portuguesa/pronomes-demonstrativos 
 

A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

17 JOSIMAR CORDEIRO MACIEL Na questão 17 do caderno de prova PROFESSOR - 
NÍVEL II História (conforme impresso, mas o 
correto seria Língua Portuguesa no meu caso) dizia 
assim: "Entre esses restos DO que soube em vida, a 
palavra sublinhada é um:" 
(A) artigo definido  
(B) artigo neutro 
(C) desinência de gênero 

Quando a letra “o” puder ser trocada por “aquele” 
ou “aquilo”, este “o” não é artigo definido 
masculino singular, mas pronome demonstrativo. 
Exemplo: Joga fora o que te faz mal = Joga fora 
aquilo que te faz mal. Agora: Livra-te do que te faz 
mal. = Livra-te daquilo que te faz mal. Portanto, a 
letra “o” de “do” no poema é pronome 

https://www.normaculta.com.br/pronomes-demonstrativos/
https://www.normaculta.com.br/pronomes-demonstrativos/
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/pronomes-demonstrativos
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/pronomes-demonstrativos
https://www.estudopratico.com.br/pronomes-demonstrativos-o-que-sao-e-exemplos/
https://www.estudopratico.com.br/pronomes-demonstrativos-o-que-sao-e-exemplos/
https://www.normaculta.com.br/pronomes-demonstrativos/
https://www.normaculta.com.br/pronomes-demonstrativos/
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/pronomes-demonstrativos
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/pronomes-demonstrativos
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(D)pronome demonstrativo  
(E) pronome indefinido. 
 
De acordo com parte do gabarito publicado no dia 
26/02/2020 às 18h, a resposta correta é a letra (D) 
pronome demonstrativo. Porém, tal questão 
apresenta mais uma forma correta que é a letra 
"(A) artigo definido".  
Segundo a gramática Cegalla (2008 p. 157) pode-se 
ocorrer um fenômeno chamado contração que é a 
junção de uma preposição + artigo.  
ex: de= preposição 
       o = artigo definido. 
 
Com isso, peço encarecidamente que a banca 
atente-se para a situação expressa. 
 
Nada mais havendo a tratar, encerro expressando 
minha total confiança no poder de julgamento da 
referida banca. 
 

demonstrativo. 
 
Ver estes links: 
https://www.estudopratico.com.br/pronomes-
demonstrativos-o-que-sao-e-exemplos/ 
 
https://www.normaculta.com.br/pronomes-
demonstrativos/ 
 
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua
-portuguesa/pronomes-demonstrativos 
 

A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

17 MONIQUE Gostaria de um esclarecimento a respeito da 
questão 17, pois a palavra sublinhada “o” 
realmente é um artigo. “do” equivale a junção da 
preposição de + artigo o, uma vez que na questão 
somente o “o” está sublinhado. Ainda assim não 
poderia ser pronome demonstrativo, pois sabemos 
que o artigo “o” só pode ser pronome 
demonstrativo se equivaler a isto, aquilo, aquele, 
isto... Visto que na questão equivale a “daquilo” ou 
“disto”, por exemplo, e não é um pronome 

Colocando as coisas de forma mais simples, nós 
temos: “Hás de encontrar o coração do que soube 
te amar em vida”. Tentemos agora trocar o 
pronome demonstrativo “o” por “aquele”: Hás de 
encontrar o coração daquele que soube te amar 
em vida.” Não é possível fazer esta conversão?  
 
Ver estes links: 
https://www.estudopratico.com.br/pronomes-
demonstrativos-o-que-sao-e-exemplos/ 

https://www.estudopratico.com.br/pronomes-demonstrativos-o-que-sao-e-exemplos/
https://www.estudopratico.com.br/pronomes-demonstrativos-o-que-sao-e-exemplos/
https://www.normaculta.com.br/pronomes-demonstrativos/
https://www.normaculta.com.br/pronomes-demonstrativos/
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/pronomes-demonstrativos
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/pronomes-demonstrativos
https://www.estudopratico.com.br/pronomes-demonstrativos-o-que-sao-e-exemplos/
https://www.estudopratico.com.br/pronomes-demonstrativos-o-que-sao-e-exemplos/


 
 

 

 

 
44 

demonstrativo e sim uma combinação da 
preposição “de” com o pronome demonstrativo 
“aquilo”. 
 

 
https://www.normaculta.com.br/pronomes-
demonstrativos/ 
 
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua
-portuguesa/pronomes-demonstrativos 
 

A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida 

18 SEBASTIÃO ALUÍZIO JESUS DA SILVA 
 

Venho por meio deste solicitar uma revisão na 
questão de n° 18, onde se diz que toda palavras 
estão de acordo com nova reforma ortografica. 
Confirme previsto na reforma ortografica palavras 
terminada em final de oxítona não será acentuada. 
Ex: Apuí será Apui sem acento final.  Peço revisão 
na questão citada acima.  
Questão incorreta 
 
Respeitosamente 
 
Sebastião Aluízio 
 

Apuí continuará sendo acentuada porque se trata 
de um hiato. A nova reforma ortográfica não aboliu 
esta velha regra e todos os hiatos oxítonos 
terminados em I e U deverão ser acentuados. 
Portanto, Apuí deverá ser sempre acentuado.  
 

A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida 

20 ELISÂNGELA PEREIRA 
 

O gabarito assinala a letra ( E) como correta, sendo 
q a frase não apresenta erros na concordância.  
A questão merece ser anulada, pois nenhuma das 
alternativas atendem ao enunciado 
 
 

Venha é a forma do imperativo do verbo VIR, que 
só pode ser conjugada desta forma com o 
pronome você. Para tu, seria vem. Logo, trata-se 
de um erro de concordância verbal o fato de um 
verbo estar conjugado num formato que não 
combina com a forma correta para o pronome a 
que esteja atrelado. O certo é dizer: Ei, você, venha 
cá. Ou: Ei, tu, vem cá. É incorreto dizer: Ei, tu, 
venha cá. Ou: Ei, você, vem cá. Na questão, o erro 

https://www.normaculta.com.br/pronomes-demonstrativos/
https://www.normaculta.com.br/pronomes-demonstrativos/
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/pronomes-demonstrativos
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/pronomes-demonstrativos
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está em usar o verbo concordando com você, mas 
o pronome oblíquo estar sendo aquele que só 
pode ser usado para segunda pessoa. Venha (você) 
só concorda com pronomes oblíquos de terceira 
pessoa. No caso, a expressão correta seria: Vem, 
eu vou te ajudar. Ou: Venha, eu vou ajudá-lo(a). 
 

A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida 

20 JACKSON FERREIRA DA SILVA 
SANTOS 
 

Anulação de questão. 
Nesta questão é solicitado a frase que possui erro 
de concordância e o gabarito sugere a alternativa ( 
e ) porém a alternativa "( b) Estados Unidos declara 
guerra contra o terrorismo levando terror as 
pessoas." Também está errada pois existe um 
artigo definido no plural "Os Estados Unidos"   que 
modifica o verbo na sequência sendo que a frase 
correta seria: Estados Unidos declaram guerra 
contra o terrorismo levando o terror às pessoas. 
Sendo assim a multiplidade de erros nas frases 
conduzem o avaliado ao erro, portanto solicito 
cancelamento da questão. 
 

Ver os links sugeridos abaixo: 
 
https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/duvidas
-portugues/os-estados-unidos-sao-ou-e/ 
 
https://ciberduvidas.iscte-
iul.pt/consultorio/perguntas/estados-unidos-
plural-ou-singular/30138 
 
https://sualingua.com.br/2009/05/11/os-estados-
unidos-sao/ 
 

A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida 

20 JORGE CARVALHO VEIGA 
 

A questão 20 há erro de concordância do verbo 
voar. As aves voam, ou seja, o correto é o sujeito 
ficar no plural do presente do indicativo elas 
"voam", e não no singular ela "voa" como foi 
exposto na questão. 
 

O verbo deve concordar com o núcleo do sujeito 
que, no caso, é: uma boa parte. Se fosse muitas 
aves, certamente o verbo ficaria na 3ª pessoa do 
plural: Muitas aves noturnas voam. 
 

A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida 

https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/duvidas-portugues/os-estados-unidos-sao-ou-e/
https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/duvidas-portugues/os-estados-unidos-sao-ou-e/
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/estados-unidos-plural-ou-singular/30138
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/estados-unidos-plural-ou-singular/30138
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/estados-unidos-plural-ou-singular/30138
https://sualingua.com.br/2009/05/11/os-estados-unidos-sao/
https://sualingua.com.br/2009/05/11/os-estados-unidos-sao/
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22  DOMINGAS DA CONCEIÇÃO 
BATISTA BARRETO 

 EDILANY DOS PASSOS MORAIS 

 ELIANE BISPO DA SILVA 

 JACKSON FERREIRA DA SILVA  

 JOSIANE SARMENTO DA SILVA 

 MORIEL MOURA TENÓRIO 

Questão considerada pelos impetrantes como 
capciosa 
 

As argumentações apresentadas pelos 
impetrantes contra esta questão foram 
acatadas pela Banca e o gabarito para esta 
questão será ANULADO. 

23 JACKSON FERREIRA DA SILVA 
SANTOS 
 

A palavra inferência que é a base da questão que 
pede uma resposta negativa sugere a alternativa ( 
c ) como a que deve ser marcada porém a 
alternativa ( a ) também está pois a competência 
de conhecer os recursos tecnológicos e dominar o 
meio digital é do mediador tecnológico que por sua 
vez ja possui tais conhecimentos e será o 
capacitador das ações que por sua vez 
transpassará pela interdisciplinaridade, sendo 
assim não é uma inferência que é sinônimo de 
consequência, pois o aluno não necessariamente 
precisa ter estes conhecimentos.  
Cancelamento de questão 
 

Segundo Aquino (2003, apud Glotz e Araújo)(*), 
"letramento digital significa o domínio de técnicas 
e habilidades para acessar, interagir, processar e 
desenvolver multiplicidade de competências na 
leitura das mais variadas mídias. Um indivíduo [...] 
precisa também ter capacidade para localizar, 
filtrar e avaliar criticamente informação 
disponibilizada eletronicamente e ter familiaridade 
com as normas que regem a comunicação com 
outras pessoas através dos sistemas 
computacionais". 
 
O Professor Antônio Xavier da UFPE afirma que o 
letramento digital pressupõe o domínio das 
ferramentas digitais, mas de forma a garantir as 
práticas letradas, atribuindo sentido ao que se lê e 
escreve na tela, habilidades essas que envolvem a 
compreensão do emprego de imagens, sons, a não 
linearidade dos hipertextos, a seleção e avaliação 
das informações. 
 
Ou seja, conquanto seja detentor de uma 
ferramenta que possibilite o letramento digital, a 
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alternativa aqui contestada não pode estar 
associada meramente ao mediador tecnológico.  
 
E o Professor Dr. Antônio Xavier (UFPE) é uma 
sumidade na área de letramento digital. 
 
(*) Recomendamos a leitura completa do texto no 
link abaixo: 

http://periodicos.unimesvirtual.com.br/index.
php/paideia/article/download/85/50   
 
A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida 

23 ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA 
 

Questão 23, "Qual das inferências abaixo sobre 
letramento digital ""não pode ser" considerada 
correta? Portanto a mais correta seria a letra "E"  
sendo que a letra "C" conforme consta no gabarito 
é falsa. 
- - -  
Olá, na questão 23 de conhecimentos específicos I 
pede" não pode ser considerada correta" sendo 
assim a resposta que mais caberia seria a letra "E" 
pois diz que todas estão corretas. Nessa situação 
essa questão teria que ser anulada não houve a 
formulação correta. 
 
 

A palavra letramento surgiu no Brasil em meados 
de 1980 e uma das primeiras autoras a utilizá-la foi 
Mary Kato (1986). A palavra letramento digital só 
surgiu bem depois, quando a LDB 9394/96 já tinha 
sido promulgada. 
 
Uma das primeiras autoras a definir letramento 
digital foi Magda Soares, em 2002, definindo-o 
como [...]um certo estado ou condição que 
adquirem os que se apropriam da nova tecnologia 
digital e exercem práticas de leitura e de escrita na 
tela, diferente do estado ou condição – do 
letramento – dos que exercem práticas de leitura e 
de escrita no papel.  
 
Na LDB 9394/96 sequer aparece a palavra 
letramento, quiçá digital, portanto a letra C já 
poderia ser considerada errada desde aí, mas ainda 

http://periodicos.unimesvirtual.com.br/index.php/paideia/article/download/85/50
http://periodicos.unimesvirtual.com.br/index.php/paideia/article/download/85/50
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tem um erro gritante e que não pode deixar de ser 
percebido por nenhum professor da Educação 
Básica: os PCNs do Ensino Fundamental só foram 
publicado dois anos depois da LDB. Seria um 
grande erro assumir que houve algum PCN sendo 
publicado no mesmo ano que a LDB. 
 

A argumentação do candidato não tem 
qualquer fundamentação legal ou teórica que 
justifique o pedido de anulação da questão e 
a aponte como incorreta. Resposta do 
gabarito mantida 

24 ELISÂNGELA PEREIRA 
 

A questão 24 de conhecimentos específicos l. 
Sobre o PISA o q não é correto afirmar. O q não é 
correto, seria a letra (A)  e o gabarito aponta a letra 
(E).  
O Pisa é realizado a cada 2 anos... melhoria da 
educação 

Quem melhor informa sobre o PISA no Brasil é 
o órgão que lhe representa, portanto, 
recomendamos a leitura do que está escrito no 
seu portal: http://portal.inep.gov.br/pisa 
 
A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida 

24 JACKSON FERREIRA DA SILVA 
SANTOS 
 

O gabarito fornece a letra ( d ) como resposta 
errada da questão porém a letra ( a ) também está 
uma vez que o PISA é realizado a cada 2 anos e não 
3. Sendo assim a questão tem 2 respostas erradas. 
 

Quem melhor informa sobre o PISA no Brasil é 
o órgão que lhe representa, portanto, 
recomendamos a leitura do que está escrito no 
seu portal: http://portal.inep.gov.br/pisa 
 
A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida 

24 TIAGO LEITE MACIEL 
 

Segundo o site < http://portal.inep.gov.br/pisa> o 
PISA foi aplicado desde 2000 e o Brasil participou 
desde a primeira edição dessa forma, como é 

Quem melhor informa sobre o PISA no Brasil é 
o órgão que lhe representa, portanto, 

http://portal.inep.gov.br/pisa
http://portal.inep.gov.br/pisa
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aplicado de 2 em 2 anos, o Brasil participou de 
mais de 2 edições do PISA. Portanto, a questão 
possui duas alternativas corretas indo contra ao 
proposto no gabarito. 
 

recomendamos a leitura do que está escrito no 
seu portal: http://portal.inep.gov.br/pisa 
 
A argumentação do candidato não procede. 
Resposta do gabarito mantida 

25  ANGÉLICA CAITANO 

 JACKSON FERREIRA DA SILVA 
SANTOS 

 PETRONILHA FERNANDES DO 
NASCIMENTO 

 RAIMUNDA RENAGELA BELEZA 
MENDONÇA 

 TIAGO LEITE MACIEL 

O FUNDEB foi criado em 2006 e só regulamentado 
em 2007. 
 

As argumentações apresentadas pelos 
impetrantes contra esta questão foram 
aceitas pela Banca e o gabarito para esta 
questão será ANULADO. 

 

  

http://portal.inep.gov.br/pisa
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PROVA OBJETIVA – EDUCAÇÃO INFANTIL / ANOS INICIAIS  

QUESTÃO IMPETRANTES ARGUMENTOS RESPOSTA DA BANCA 

32 ESTHER  

 

Gostaria que vocês revesem a resposta da questão 32 
pois não existe só a responta que vocês consideram 
certa. rever alternativas pois existe outras alem da 
que vocês escolheram como resposta 

Não há nada errado contra esta 
questão. A argumentação da 
impetrante carece de fundamentação. 
A Banca mantém a resposta constante 
no gabarito preliminar. 

26 RAIMUNDA RENAGELA BELEZA 
MENDONÇA 

Questão 26 todas as alternativa são  falsa. Por que 
não  é o obrigação da sociedade  tormenta a educação   
 
Essa questão deve ser cancelada. 
 

Não há nada errado contra esta 
questão. A argumentação da 
impetrante carece de fundamentação. 
A Banca mantém a resposta constante 
no gabarito preliminar. 
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PROVA OBJETIVA - CIÊNCIAS  

QUESTÃO IMPETRANTES ARGUMENTOS RESPOSTA DA BANCA 

33 EDILANY DOS PASSOS MORAIS 

 

Todas as membranas celulares são constituídas por 
uma bicamada fluida de fosfolipídios, onde estão 
inseridas moléculas de proteínas que podem ser 
deslocadas, no plano da membrana, por atividade do 
citoesqueleto. (JUNQUEIRA, pag. 03 _ Nona Edição)  
As unidades de membrana são bicamadas lipídicas 
formadas principalmente por fosfolipídios e que 
contêm uma quantidade variável de moléculas 
proteicas, mais numerosas nas membranas com maior 
atividade funcional (as proteínas são responsáveis 
pela maioria das funções da membrana). (JUNQUEIRA, 
pag. 37 _Nona Edição) 
O isolamento de membranas plasmáticas através de 
técnicas especiais permitiu identificar os seus 
constituintes. As membranas podem-se considerar 
complexos lipoproteícos, constituídos por proteínas, 
lípidos e glícidos, variando em quantidade de célula 
para célula. (Moreira C., 2014 Revista Ciência 
Elementar. Consulta: rce.casadasciencias.org)  
Portanto, requer revisão e ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
33, haja vista, falta de informações necessárias para 
elucidar a resposta correta. Pois, não há alternativas 
que correspondam com assertiva que seria 
FOSFOLÍPIDEOS E PROTEÍNAS! 

 

A Banca Examinadora reanalisou a 
presente questão e constatou que a 
mesma apresenta informações suficientes 
para apenas uma resposta correta: a letra 
D. 
 
A Banca mantém a resposta do gabarito 
preliminar. 
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33 TALITA PÂMELA COSTA CAMPOS 

 

Boa Tarde � 
Gostaria de pedir uma análise na questão 33 da prova 
para professor de Ciências nível II; uma vez que a 
resposta correta (segundo o gabarito letra D) não é 
verdadeira. Tendo em vista que a membrana 
plasmática é composta por uma dupla camada de 
Fosfolipídios (ou seja, fósforo + lipídios) e Proteínas; e 

não apenas lipídios (o que é diferente)👍 É claro que 
os Fosfolipídios são uma espécie de lipídios, mas não 
apenas isso como me referi anteriormente. E nessa 
questão não existe a opção correta para marcar (fato 
percebido por mim na hora da avaliação), por isso 
marquei a letra C (Proteínas e Fosfolipídios) que era a 
opção que chegava mais perto da resposta correta 

não presente nas opções 👍🤝 E outra coisa, no 
enunciado não havia a palavra "respectivamente" 
apenas a palavra "corretamente", e no caso a opção 
correta seria letra C, embora não esteja na ordem� 

Aguardo resposta, obrigada 😁✨ 

 

A Banca Examinadora reanalisou a 
presente questão e constatou que a 
mesma apresenta informações suficientes 
para apenas uma resposta correta: a letra 
D. 
 
A Banca mantém a resposta do gabarito 
preliminar. 
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PROVA OBJETIVA – EDUCAÇÃO FÍSICA  

QUESTÃO IMPETRANTES ARGUMENTOS RESPOSTA DA BANCA 

26 DOMINGAS DA CONCEIÇÃO BATISTA 
BARRETO 

 

Pela resposta que foi dada pelo gabarito a opção 
correta seria a letra E, onde afirma que somente as 
opções 1, 4 e 5 seriam verdadeira. Porém, a opção 3 
também está correta, e encontra - se no texto dos 
PCN's de Educação Física. Na verdade a questão 3 é 
praticamente a mesma resposta da opção 4, somente 
está incompleta por que para em integrado, mas isso 
não quer dizer que a mesma esteja incorreta. 

A alterativa correta continua letra E, pois o 
aluno precisa adquirir tais conhecimentos 
como possibilidade de estar integrado 
socialmente, podendo criar atitudes contra 
o consumo de drogas etc. 

A argumentação da candidata não 
procede. Resposta do gabarito 
mantida. 

34 ELISÂNGELA PEREIRA 
 

A questão 34 de conhecimentos específicos refere 
como correta a letra (E), porém a resposta correta a 
essa questão corresponde a letra (D), portanto, cabe 
anulação da questão 
 

Não há nada errado contra esta 
questão. A argumentação da 
impetrante carece de fundamentação. 
A Banca mantém a resposta constante 
no gabarito preliminar. 

35 DOMINGAS DA CONCEIÇÃO BATISTA 
BARRETO 
 

A questão 35 não especifica de qual modalidade está 
se referindo, portanto, deixa dúvidas e causou 
prejuízo na escolha da opção correta. Causando 
confusão na escolha da resposta. 
 

De fato, a modalidade “Futsal” deixou 
de ser mencionada e a Banca deferiu o 
recurso impetrado pela candidata. 
 
A questão foi anulada e já procedemos 
com sua correção. 
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PROVA OBJETIVA - GEOGRAFIA  

QUESTÃO IMPETRANTES ARGUMENTOS RESPOSTA DA BANCA 

26 IVANILDA SILVA DA CRUZ 
 

Quero esclarecimento sobre a questão 26 pela 
falta da letra "E" como opção. 
 

Alguns professores da Banca, vendo a 
baixa concorrência de algumas áreas, 
decidiram por bem elaborar apenas 
quatro opções para algumas questões, 
o que não deixa de ser uma gentileza.  

Esclarecido. 

30 / 35 WASHINGTON JOSÉ SILVA DE ALMEIDA 
 

 

Questões 30 e 35 nível II de Geografia estão 
iguais. O que vai ser feito? 

 

Quem acertar uma, certamente 
acertará a outra. Não é razoável crer 
que havendo duas questões com o 
mesmo teor, um candidato passe da 
certeza de sua resposta para a dúvida. 
Não há razões para cancelar as 
questões. As duas serão mantidas. 

30 / 35 JOSÉ CRUZ DE MORAIS 
 

Observação: as qustões 30 e 35 são repetidas .... Quem acertar uma, certamente 
acertará a outra. Não é razoável crer 
que havendo duas questões com o 
mesmo teor, um candidato passe da 
certeza de sua resposta para a dúvida. 
Não há razões para cancelar as 
questões. As duas serão mantidas. 

31 WASHINGTON JOSÉ SILVA DE ALMEIDA 
 

A questão 31 está entrando em contradição pois a 
partir do momento em que se pede como se revela a 
diversidade do campo no Brasil, posso disser que a 
resposta do gabarito está incorreta até porque 

Singularidade aqui equivale a 
originalidade e não ao oposto de 
diversidade. 
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singularidade da paisagem e única então nao pode 
haver uma concordância entre diversidade e 
singularidade, no entanto solicito que está questão 
seja corrigida. 

 

34  CLÁUDIO MARCOS PINTO DO 
NASCIMENTO 

 CRISTIANA LOBATO DA COSTA 

 RAILSON FREITAS DA SILVA 
 

A alternativa correta para esta questão é a letra A 
 

As argumentações dos candidatos 
procedem. O gabarito será corrigido. 
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PROVA OBJETIVA – HISTÓRIA  

QUESTÃO IMPETRANTES ARGUMENTOS RESPOSTA DA BANCA 

29 ANTÔNIA PIRES DE SANTANA  
JACKSON FERREIRA DA SILVA SANTOS 
 

A questão contém, em uma das cinco alternativas de 
resposta, erros de digitação. 
 

As argumentações dos candidatos 
procedem. O gabarito da questão será 
ANULADO. 
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PROVA OBJETIVA – LÍNGUA PORTUGUESA  

QUESTÃO IMPETRANTES ARGUMENTOS RESPOSTA DA BANCA 

26 MARIA LEONILCE LEAL BARROSO 

 

Venho através deste, solicitar anulação das 
questões 26, 27, 32 e 34. Tendo em vista que essas 
opções poderão ser as corretas de acordo com a 
questão.  
 

Não há a menor possibilidade de constar no 
gabarito das respostas uma letra que não 
tenha sido oferecida nas questões das provas 
como opção de resposta. Portanto, não há 
plausibilidade no pedido de anulação de 
questões que, por terem suas opções 
reduzidas, tornariam as respostas mais difíceis 
para os candidatos, senão o contrário.  

 

Não há razões para cancelar as questões em 
tela. Todas serão mantidas e, se algum 
candidato marcou a letra que não era 
ofertada na questão, isto se deve 
inteiramente à inabilidade do candidato em 
não tomar o devido cuidado de marcar na 
Folha de Resposta apenas as letras que 
tivessem sido marcadas no caderno de 
questões como resposta, o que não poderia 
estar sendo reclamado neste recurso. 
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27 LAURA CAMPOS DE OLIVEIRA 
 

No gabarito a questão 27 está como resposta a 
letra E, sendo que esta não existe nas alternativas. 

Não há nenhum gabarito com a letra E para a 
prova específica de Língua Portuguesa (questões 
de 26 a 35). 

A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

27 MESS LANE DE S BELLO 
 

Não tem na prova a alternativa E dado no gabarito 
 

Não há nenhum gabarito com a letra E para a 
prova específica de Língua Portuguesa (questões 
de 26 a 35). 

A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

30 ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA 
 

A questão de número 30, de língua portuguêsa 
professor nivel II, queria saber quais palavras eram 
acentuadas pela mesma razão, desta forma a 
questão certa seria a letra "D" e no gabarito costa 
"C"   
Até (duas silabas e oxítonas) assim como a palavra 
(você duas sílabas e oxítonas. ) analisem essa 
situaçao. 

A letra D está correta porque só tem oxítonos 
terminados em E. Já a letra C não segue a mesma 
regra: cá é oxítona e fácil é paroxítona, são regras 
de acentuação diferentes. 
Esclarecido 

30 LARISSA CORREIA DE SOUSA 
 

A respeito da questão 30, de língua portuguesa, 
gostaria de saber porque não poderia ser a letra 
“e”, uma vez que daí e até são palavras 
classificadas como hiato, se pensarmos na 
separação silábica e classificadas como oxítonas, 
tendo em vista a sílaba tônica. Ou seja, seguem a 
mesma regra de acentuação, já que o acento faz 
sentido justamente para destacar a sílaba tônica 
nas duas palavras. 
 

Daí leva acento porque é hiato, mas a regra bpara 
acentuar você não é a mesma. Você é acentuado 
por ser oxítono terminado em E. Logo, a 
alternativa correta não pode ser a letra E. 
A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 
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31 JANAINA EVALDT DA SILVA 

 

Na questão 31 pedia para identifica o verbo 
destacado na questões abaixo, porém nenhuma 
das das alternativas estavam com o verbo em 
destaque, havendo assim dúvidas na hora de 
responde a questão. 

 

Não haveria a mínima chance de um candidato 
não saber identificar um único verbo numa 
frase alegando que ele precisaria estar 
destacado para que conseguisse identificá-lo, 
em se tratando de uma prova para selecionar 
professores de Língua Portuguesa.  

Explicado. 

32 LAURA CAMPOS DE OLIVEIRA 
 

Questão 32, não há concordância na frase "Nós só 
desejamos a sua felicidade", portanto,  sendo 
então que nenhuma alternativa está correta. 

A questão 32 não apresenta nenhum erro. 

A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

33 LAURA CAMPOS DE OLIVEIRA 
 

Questão 33 está pedindo a questão 
incorretamente grafado, sendo as opções Xícara. 
Flexa. Enxuta. Trouxa. Enxada. No gabarito a 
resposta é Xícara, porém, a opção correta é Flexa, 
pois a palavra é escrita com CH e não com X. 

Não há nenhum gabarito com a letra A (xícara) 
como a resposta correta para esta questão. Favor 
reacessar o gabarito de Língua Portuguesa e 
conferir  

Esclarecido. 

33 MESS LANE DE S BELLO 
 

XÍCARA está grafada corretamente sendo assim 
está errado a resposta do gabarito com alternativa 
A, pois a grafia da Flexa é  
com CH. O enunciado pedia a grafia incorreta, 
portanto 'Flexa'. Seguindo os meus 
questionamentos há duas questões (27 e 34) que 
no gabarito está as opções E sendo que não tem 
essa alternativa  na prova. A questão 32 não faz a 
concordância adequada. Portanto, peço 
gentilmente a correção desses erros. 
 

O gabarito de Língua Portuguesa foi publicado no 
dia 27 de janeiro e não há como confirmar nele 
nenhuma das afirmações aqui feitas. 

A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 
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34 ANA PAULA DE SOUZA PESSOA 
 

As questões 27 e 34, não possuíam a opção (E), 
como resposta, logo não era possível marcar como 
opção. Tendo apenas outras 4 possíveis repostas, 
só  poderia escolher entre elas para responder. 
Mas era justamente a opção q faltava a resposta 
certa, sendo assim fiquei prejudicada. Sendo assim 
preciso saber o que acontecerá 

 

Ninguém marca uma opção que não existe, que 
não consta no gabarito e deva por isso alegar ter 
sido prejudicado por outros por um erro 
inteiramente seu. 

A argumentação da candidata não tem 
qualquer plausibilidade. Resposta do gabarito 
mantida. 

34 DENISE NOGUEIRA PESSOA 
 

A questão 34 que nao contém a alternativa 
"E". 
Também que está mal formulada pois fala para 
assinar a alternativa que contém PALAVRAS 
GRAFADAS de modo ERRADO quando nas 
opções apenas uma das palavras de uma 
alternativa está incorreta e as outras estão 
todas corretas. Faltou a alternativa "E", e 
existe apenas uma palavra na alternativa "A" 
que está incorreta as demais da mesma 
alternativa estão corretas, com isso não 
poderia ser palavras grafadas erradas como diz 
na questão e sim uma palavra. 

Há duas palavras incorretas na letra A: impecilho e 
engulir. E uma alternativa a menos não prejudica 
ninguém, mas ajuda a perder menos tempo com 
mais uma alternativa para ter que levar em conta. 
 

A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

34 LAURA CAMPOS DE OLIVEIRA 
 

No gabarito a questão 34 está como resposta a 
letra E, sendo que esta não existe nas alternativas. 

Não há nenhum gabarito com a letra E para a 
prova específica de Língua Portuguesa (questões 
de 26 a 35). 

A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 
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34 MESS LANE DE S BELLO 
 

Não tem a alternativa E na prova só no gabarito 
 

Não há nenhum gabarito com a letra E para a 
prova específica de Língua Portuguesa (questões 
de 26 a 35). 

A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 

35  ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA 

 JAQUELINE APARECIDA PEREIRA 

 RENATA VIEIRA GUACEBE 

A letra D é a resposta correta para esta questão. As argumentações dos candidatos procedem. 
O gabarito será corrigido. 
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PROVA OBJETIVA – MATEMÁTICA  

QUESTÃO IMPETRANTES ARGUMENTOS RESPOSTA DA BANCA 

31 MARIA CRISTINA LOBATO DA 
COSTA 

 

Venho por meio deste solicitar revisão da questão 31 
do especifico de matemática.  
Na questão diz  que o lucro deve ser de 40% e o valor 
de custo é R $ 30 reais 40% de 30 é  12,00,  portanto a 
resposta que indica  como certa no gabarito é  a letra 
D, no entanto seria correto a letra A. 
Aguardo a revisão.  
Grata 

O enunciado da questão 31 é claro ao afirmar 
que o lucro deve ser de 40% EM RELAÇÃO AO 
PREÇO DE VENDA. Em contrapartida, R$30,00 é 
o preço de custo do objeto em questão. Diante 
disso, para calcular o valor do lucro era 
necessário utilizar as duas definições de lucro 
dadas no enunciado, ou seja, “lucro significa a 
diferença do preço de venda e do preço de 
custo” e que “era necessário ter um lucro de 
40% em relação ao preço de venda”. Com isso, 
tem-se:  
𝐿: Lucro 
𝑉: Preço de venda  
𝐶: Preço de custo (R$30,00)  
𝐿=40% do preço da venda→𝐿=0,4𝑉  
𝐿=diferença do preço de venda e do preço de 
custo → 𝐿=𝑉−𝐶  
𝐿=𝑉−𝐶 → 0,4𝑉=𝑉−30 → 0,6𝑉=30 → 𝑉=50  
𝐿=𝑉−𝐶 → 𝐿=50−30→  
𝐿=20  
Portanto, o lucro do preço da blusa é R$20,00, 
conforme gabarito, Letra D.  

A argumentação da candidata não procede. 
Resposta do gabarito mantida. 
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OUITROS QUESTIONAMENTOS 

IMPETRANTES ARGUMENTOS RESPOSTA DA BANCA E/OU COMISSÃO 

CLESSIANE MOTA SENA 

 

A questão da prova e horário. A prova chegou atrasada e 
com lacre violado, estava aberto o pacote das provas.  

Os candidatos deveriam estar nos locais de prova às 14 
horas. E a prova só iniciaria depois que o discal desse o 
sinal, garantindo 3 (três) horas de duração para todos os 
candidatos. Não houve nenhum registro de candidato 
lesado por conta do tempo. Quanto aos envelopes 
abertos, estes envelopes foram recebidos desta forma 
pelo fiscal de sala das mãos dos coordenadores de área, 
remanejados de uma sala para outra, já após o início das 
provas. Todos os envelopes foram entregues pelos 
coordenadores de área para os fiscais de sala 
devidamente lacrados antes do horário marcado para o 
início das provas. 

DAIVANE AZEVEDO DE ALMEIDA 

 

Gostaria que fosse reestabelecida outro processo seletivo, 
já que houve falgas gritantes neste em vigência.  Envelopes 
amassados, remendados com fitas , respostas erradas nos 
gabaritos, falta de clareza no que realmente se quer em 
algumas questões.Deste modo, causando constrangimento 
e insegurança aos candidatos. 

 

Envelopes amassados e “remendados com fitas” não são 
justificativas para se pedir o cancelamento de um 
concurso. Respostas erradas nos gabaritos preliminares 
estão sendo corrigidas. Por isto que eles são divulgados 
preliminarmente e um prazo recursal de 48 horas e dado 
para que todos os candidatos possam interagir com a 
Banca de Examinadores. Quanto ao reclame de falta de 
clareza, em todos os casos que um impetrante fez o 
recurso de acordo com o Edital, a Banca de 
Examinadores deferiu ou indeferiu cada caso, mas é 
preciso ser objetivo e claro, preenchendo todos os 
campos do formulário para que se queira 
verdadeiramente obter uma resposta da Banca. 
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DANDARLEY GOMES DE SÁ 

 

Prova chegando em um envelope de papel madeira 
lacrada com durex isso é inadmissível, provas com 
erros claros na escrita e perguntas fora dos assuntos 
passados no conteúdo do Edital! Exijo outra prova. 

Quanto ao material em que as provas foram 
acomodadas, foi o melhor que obtivemos. Não vemos o 
porquê da inadmissibilidade deste material. Nosso 
trabalho feito com outra prioridade que não o da 
apresentação estética em si, mas do conteúdo. 

Quanto aos argumentos de "erro claro na escrita" e 
"perguntas fora dos assuntos passados no conteúdo do 
Edital", V. Sa. teria que ter sido mais objetivo(a) e citado 
em quais questões ocorreram estes problemas porque 
nós não encontramos nenhum dos erros apontados por 
V. Sa. na prova que fez (Ensino Médio). 

IVANILDA SILVA DA CRUZ 

 

Quero que me esclareça,qual a providência a ser tomada 
sobre as questões que faltaram a letra "E", e ah questões 
que no gabarito no gabarito está errado. 

 

As questões com quatro opções não invalidam a prova, 
até facilitam a resposta para os candidatos e, de forma 
alguma, carece que a Comissão Organizadora tome 
alguma providência. Todas as provas com concorrência 
muito alta tiveram obrigatoriamente 5 escolhas de 
resposta. Somente as provas para concorrência muito 
pequena que tiveram apenas 4. A Banca optou por assim 
fazê-lo. Todas as questões apresentadas na página de 
recurso que tiveram argumentos claros e 
fundamentados tiveram suas providências tomadas.  

JANIETE ARAGAO ALMIEIRA 
 

Eu posso nao ter alcançado a meta, mas o fato é que 
os inscrito no nível médio, responderam 35 questões 
e no gabarito só aparecem 30 resposta , sendo que a 
prova que efetuamos estava escrito nível ll e contia 35 
questões,cadê as 5 resposta das questões que falta no 
gabarito e como saber se estao corretas, porque em 

Havia somente uma única possibilidade de se inscrever 
pelo Edital 02/20 SEMED/PMH para fazer prova de Nível 
Médio, e todos os que se inscreveram para as vagas 
neste nível fizeram prova na UFAM nas salas 1 e 2. 
Quanto aos demais, tanto para a Zona Urbana quanto 
para a Rural fizeram o mesmo tipo de prova, balizada 
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cada gabarito as resposta estao diferentes , do nível 
superior tem apenas 20 resposta e do nível ll para 
professor tem 30 sendo que fizemos uma prova de 35 
questoes para a prova que veio errada indicado que é 
professor nível ll, sendo que eu me escrevi para 
professor nível l ! Tá errado isso ! Até a prova veio 
errado pelo que da de entender a gente se escreve 
para o nível médio l ,e aí vem uma prova de nível ll !!! 

para ser aplicada para um contingente que tivesse algum 
tipo de formação para trabalhar com Educação Infantil e 
os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Se as provas 
tivessem que ser aplicadas para uma mesma vaga de 
acordo com o nível de cada um, nós iríamos ter quatro 
tipos para aqueles do Fundamental, quatro para os do 
Médio e quatro para os de professores, uma vez que 
havia inscritos com nível Médio, Graduação, 
Especialização e Mestrado, e não consta em nenhum 
lugar no Edital que haveria prova de Médio (com 30 
questões) para quem tivesse sido inscrito nas zonas rural 
e urbana. As provas para professores com Nível Médio 
foram estritamente para aqueles das áreas indígenas. 
Todos os demais fizeram prova para o mesmo nível, 
satisfazendo as normas estabelecidas pela LDB 9394/96 
em seu Artigo 62: A formação de docentes para atuar 
na educação básica far-se-á em nível superior, em curso 
de licenciatura plena, admitida, como formação mínima 
para o exercício do magistério na educação infantil e 
nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a 
oferecida em nível médio, na modalidade normal. De 
outra forma, somente quando o quadro de vagas não 
tivesse como ser preenchido com aqueles de nível 
superior (licenciatura) é que os de nível inferior a estes 
seriam chamados, diante da carência dos primeiros. No 
entanto, numa prova de concorrência ampla, valem os 
mesmos critérios para todos que atendem ao perfil 
exigido no Edital. 
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KARLA REGINA SOUSA DE 
ALMEIDA 

 

Boa Noite! A minha inscrição foi para o cargo de professor 
(magistério) zona rural, ou seja nível I. Entretanto, a prova 
aplicada foi professor (superior) nível II. Ao questionar com 
a fiscal de sala, que questionou com um dos 
coordenadores presentes, o mesmo informou que 
deveríamos fazer a referida prova que recebemos, e que 
infelizmente nada poderia ser feito naquele momento e 
que posteriormente nos posicionássemos mediante 
Recurso. Pretendo saber qual medida será tomada para 
solucionarmos o equívoco e em quanto tempo a situação 
poderá se resolver. Agradecida! 

 

Havia somente uma única possibilidade de se inscrever 
pelo Edital 02/20 SEMED/PMH para fazer prova de Nível 
Médio, e todos os que se inscreveram para as vagas 
neste nível fizeram prova na UFAM nas salas 1 e 2. 
Quanto aos demais, tanto para a Zona Urbana quanto 
para a Rural fizeram o mesmo tipo de prova, balizada 
para ser aplicada para um contingente que tivesse algum 
tipo de formação para trabalhar com Educação Infantil e 
os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Se as provas 
tivessem que ser aplicadas para uma mesma vaga de 
acordo com o nível de cada um, nós iríamos ter quatro 
tipos para aqueles do Fundamental, quatro para os do 
Médio e quatro para os de professores, uma vez que 
havia inscritos com nível Médio, Graduação, 
Especialização e Mestrado, e não consta em nenhum 
lugar no Edital que haveria prova de Médio (com 30 
questões) para quem tivesse sido inscrito nas zonas rural 
e urbana. As provas para professores com Nível Médio 
foram estritamente para aqueles das áreas indígenas. 
Todos os demais fizeram prova para o mesmo nível, 
satisfazendo as normas estabelecidas pela LDB 9394/96 
em seu Artigo 62: A formação de docentes para atuar 
na educação básica far-se-á em nível superior, em curso 
de licenciatura plena, admitida, como formação mínima 
para o exercício do magistério na educação infantil e 
nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a 
oferecida em nível médio, na modalidade normal. De 
outra forma, somente quando o quadro de vagas não 
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tivesse como ser preenchido com aqueles de nível 
superior (licenciatura) é que os de nível inferior a estes 
seriam chamados, diante da carência dos primeiros. No 
entanto, numa prova de concorrência ampla, valem os 
mesmos critérios para todos que atendem ao perfil 
exigido no Edital. 

MARIA BIATREZ NOGUEIRA DE 
OLIVEIRA 

Minha prova veio errada  me escrevi para o nível  I 
ensino médio anos iniciais  e minha prova veio pra 
nível II ensino  superior  . Fui muito prejudicado.  
Quero  que repare esse erro. 

 

Havia somente uma única possibilidade de se inscrever 
pelo Edital 02/20 SEMED/PMH para fazer prova de Nível 
Médio, e todos os que se inscreveram para as vagas 
neste nível fizeram prova na UFAM nas salas 1 e 2. 
Quanto aos demais, tanto para a Zona Urbana quanto 
para a Rural fizeram o mesmo tipo de prova, balizada 
para ser aplicada para um contingente que tivesse algum 
tipo de formação para trabalhar com Educação Infantil e 
os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Se as provas 
tivessem que ser aplicadas para uma mesma vaga de 
acordo com o nível de cada um, nós iríamos ter quatro 
tipos para aqueles do Fundamental, quatro para os do 
Médio e quatro para os de professores, uma vez que 
havia inscritos com nível Médio, Graduação, 
Especialização e Mestrado, e não consta em nenhum 
lugar no Edital que haveria prova de Médio (com 30 
questões) para quem tivesse sido inscrito nas zonas rural 
e urbana. As provas para professores com Nível Médio 
foram estritamente para aqueles das áreas indígenas. 
Todos os demais fizeram prova para o mesmo nível, 
satisfazendo as normas estabelecidas pela LDB 9394/96 
em seu Artigo 62: A formação de docentes para atuar 
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na educação básica far-se-á em nível superior, em curso 
de licenciatura plena, admitida, como formação mínima 
para o exercício do magistério na educação infantil e 
nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a 
oferecida em nível médio, na modalidade normal. De 
outra forma, somente quando o quadro de vagas não 
tivesse como ser preenchido com aqueles de nível 
superior (licenciatura) é que os de nível inferior a estes 
seriam chamados, diante da carência dos primeiros. No 
entanto, numa prova de concorrência ampla, valem os 
mesmos critérios para todos que atendem ao perfil 
exigido no Edital. 

ROMERITO GALVÃO PINHEIRO 

 

Gostaria que me explicasse porque minha prova foi de 
nível superior se na minha inscrição eu fiz para o ensino 
médio! Não só eu como vários colegas! 

 

Havia somente uma única possibilidade de se inscrever 
pelo Edital 02/20 SEMED/PMH para fazer prova de Nível 
Médio, e todos os que se inscreveram para as vagas 
neste nível fizeram prova na UFAM nas salas 1 e 2. 
Quanto aos demais, tanto para a Zona Urbana quanto 
para a Rural fizeram o mesmo tipo de prova, balizada 
para ser aplicada para um contingente que tivesse algum 
tipo de formação para trabalhar com Educação Infantil e 
os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Se as provas 
tivessem que ser aplicadas para uma mesma vaga de 
acordo com o nível de cada um, nós iríamos ter quatro 
tipos para aqueles do Fundamental, quatro para os do 
Médio e quatro para os de professores, uma vez que 
havia inscritos com nível Médio, Graduação, 
Especialização e Mestrado, e não consta em nenhum 
lugar no Edital que haveria prova de Médio (com 30 
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questões) para quem tivesse sido inscrito nas zonas rural 
e urbana. As provas para professores com Nível Médio 
foram estritamente para aqueles das áreas indígenas. 
Todos os demais fizeram prova para o mesmo nível, 
satisfazendo as normas estabelecidas pela LDB 9394/96 
em seu Artigo 62: A formação de docentes para atuar 
na educação básica far-se-á em nível superior, em curso 
de licenciatura plena, admitida, como formação mínima 
para o exercício do magistério na educação infantil e 
nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a 
oferecida em nível médio, na modalidade normal. De 
outra forma, somente quando o quadro de vagas não 
tivesse como ser preenchido com aqueles de nível 
superior (licenciatura) é que os de nível inferior a estes 
seriam chamados, diante da carência dos primeiros. No 
entanto, numa prova de concorrência ampla, valem os 
mesmos critérios para todos que atendem ao perfil 
exigido no Edital. 

 
 


