
RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS INSCRITOS PARA PROFESSOR NÍVEL II ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 27 DE JANEIRO 

RECURSO 01 - INDEFERIDO  

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 

ALDRIM 
AUGUSTO DOS 
SANTOS 

2 Boa tarde! 
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. 
O prefeito Dedei tirou dois mandatos, sendo a mesma pessoa, 
a pergunta em questão é  quantos prefeito foram eleitos 
inclusive o atual. 

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) 



RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS INSCRITOS PARA PROFESSOR NÍVEL II ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 27 DE JANEIRO 

RECURSO 02 - INDEFERIDO 

ÁLEFI SILVA 
DOS SANTOS 
DA SILVA 

6 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." 
Falta de clareza no questionamento, e resposta errada 

Np 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 

  

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 

http://www.suframa.gov.br/download/legislacao/federal/legi_l_3173.pdf
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RECURSO 03 - INDEFERIDO 

ANA MARCIA 
RODRIGUES 
MOREIRA 

35 O cancelamento das questões 30 é 35 pois a ambas são iguais. 
Contra as questões 

O fato de haver uma questão repetida numa mesma prova 
sem que se aponte nelas nenhum erro não é motivo para 
cancelar as questões. Quem acertar a primeira, certamente 
acertará a segunda. Isso acarretaria a impetração de outros 
recursos por parte daqueles que se sentissem lesados na 
concorrência por saberem que haveria interesse de um 
candidato que, por ventura, tendo errado as respostas das 
duas, seria beneficiado com o cancelamento. 

  

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 
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RECURSO 04 - INDEFERIDO 

ANA PAULA 
DE SOUZA 
PESSOA 
 

27 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. 
Não existia a opção de letra (E) 

Na questão 27 a alternativa correta é a letra A. Não há 
porque reclamar de uma outra alternativa que não a 
correta e existente dentre as opções. 

34 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 ? 
Não existia a opção de letra (E) 

Na questão 34 a alternativa correta também é a letra A. Não 
há porque reclamar de uma outra alternativa que não a 
correta e existente dentre as opções. 

  

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 



RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS INSCRITOS PARA PROFESSOR NÍVEL II ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 27 DE JANEIRO 

RECURSO 05 - DEFERIDO 

ANDERSON 
DO 
NASCIMENTO 
SILVA 
 

30 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. 
As palavras "até e você são oxítonas e possuem duas sílabas, 
portanto é a letra " D" a resposta correta. 

Já procedemos com a alteração do gabarito. 
Agradecemos a colaboração. 

35 A questão 35, consta no gabarito "C" porém a resposta certa é 
a "D"   
Verbos Defectivos é a resposta certa. 
Os verbos chover, Reaver, Abolir são verbos defectivos e não 
verbos anômalo. 

Já procedemos com a alteração do gabarito. 
Agradecemos a colaboração. 

  

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 
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RECURSO 06 - DEFERIDO 

CAMILA 
BARRETO DOS 
SANTOS 

4 Prezado examinador, entendo que existe um equívoco na 
questão 4 da prova, pois, a questão pede para identificar quem 
veio a Humaitá enquanto presidente, a resposta seria 
nenhuma das alternativas, sabendo que Dilma Rousseff veio 
enquanto Ministra. 

Obrigado pela colaboração, Camila. 
Já procedemos com a ANULAÇÃO da questão. 

  

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 



RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS INSCRITOS PARA PROFESSOR NÍVEL II ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 27 DE JANEIRO 

RECURSO 07 - INDEFERIDO 

CLECIANE 
FREITAS DE 
ALMEIDA 

13 Porque na questão 13 a palavra fulgura foi considerada verbo? 
Pois a mesma não está nesta configuração para ser 
considerada um verbo teria que estar escrita como "fulgurar". 
Averiguação de questao 

https://www.conjugacao.com.br/verbo-fulgurar/ 
O bebê chora, depois mama e brinca com a mãe. Todas as 
palavras sublinhadas são dos verbos chorar, mamar e 
brincar.  

  

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 

https://www.conjugacao.com.br/verbo-fulgurar/


RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS INSCRITOS PARA PROFESSOR NÍVEL II ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 27 DE JANEIRO 

RECURSO 08 - INDEFERIDO 

CRISTIANA 
LOBATO DA 
COSTA 

35 As questões 30 e 35 da prova de professor de geografia 
estavam repetidas. Está repetida com o mesmo enunciado da 
questão 30. 

Manteremos as duas no gabarito e vamos pontuar todas as 
respostas corretas. Não há erro nas questões, portanto, não 
porque anulá-las. 

  

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 



RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS INSCRITOS PARA PROFESSOR NÍVEL II ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 27 DE JANEIRO 

RECURSO 09 - INDEFERIDO 

DEIVISON 
FRANÇA 
MORAIS 
 

17 COM ESSE RECURSO PRETENDO QUE A COMISSÃO 
ORGANIZADORA REVISE A QUESTÃO E TOME AS DEVIDAS 
PROVIDENCIAS.  
 
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 
 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/o-s-s-
como-demonstrativos.htm 
ou 
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/pronomes-
demonstrativos.htm 
ou 
https://www.estudopratico.com.br/pronomes-
demonstrativos-o-que-sao-e-exemplos/ 
 
Era só ter pesquisado antes. Há inúmeras páginas na 
internet corroborando com a letra do gabarito. 
 

14 COM ESSE RECURSO EU ESPERO QUE A COMISSÃO ANALISE A 
QUESTÃO E TOME AS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS. 
 
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. 

https://www.todamateria.com.br/futuro-do-subjuntivo/ 
ou 
https://www.conjugacao.com.br/verbos-no-subjuntivo/ 
e centenas de outros portais dizendo a mesma coisa, todos 
confirmando que o gabarito está correto. 

  

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/o-s-s-como-demonstrativos.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/o-s-s-como-demonstrativos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/pronomes-demonstrativos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/pronomes-demonstrativos.htm
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.todamateria.com.br/futuro-do-subjuntivo/
https://www.conjugacao.com.br/verbos-no-subjuntivo/
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RECURSO 10 - INDEFERIDO 

DENISE 
NOGUEIRA 
PESSOA 
 

1 No cabeçalho da prova nas páginas 1 e 2 está escrito: CADERNO 
DE PROVA PROFESSOR - NÍVEL II LÍNGUA PORTUGUESA, e nas 
demais está escrito: CADERNO DE PROVA PROFESSOR - NÍVEL II 
HISTÓRIA. O cabeçalho está diferente nas páginas. 

Prezada Denise, dado o número de inscrito e o tempo 
entre o encerramento das inscrições e a realização das 
provas, nós insistimos em manter a data da prova, mesmo 
sabendo que corríamos o risco de não dar conta de tudo 
em tempo dentro do padrão que gostaríamos de 
apresentar para vocês. Este erro não acarreta nenhuma 
alteração em sua prova, foi apenas uma falta de revisão 
em todas as provas que o tempo não nos permitiu. 
 

34 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 vocês, mas ajuda 
a perder menos tempo com mais uma alternativa para ter 
que levar em conta. Não há nada de errado com esta 
questão. 

32 A questão 32 que nao contém a alternativa "E". Denise, como já dissemos acima, não há erros nestas 
questões. O fato de estar com uma alternativa a menos 
não lesa nenhum candidato. 
 

27 As questoes 27, que nao contém a alternativa "E". 

26 As questoes 26, nao contém a alternativas "E". 

 

RECURSO 11- DEFERIDO 
 

4 A questão 4 está mal formulada pois quando a Dilma Roussef 
veio em Humaitá ela não era presidente e sim Ministra. Dilma 
veio na cidade de Humaitá enquanto ocupava o cargo de 
ministra e não de presidente. 

Obrigado pela colaboração, Denise. 
Já procedemos com a ANULAÇÃO da questão. 

 

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 
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RECURSO 12 - PARCIALMENTE INDEFERIDO 

DOMINGAS 
DA 
CONCEIÇÃO 
BATISTA 
BARRETO 
 

35 Revisão da questão 35. Conhecimentos específico II Educação 
Física. 
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. 

AGUARDANDO RESPOSTA DO MEMBRO DA BANCA 

5 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 de sua prova: 
 
05.Qual destas cidades já pertenceu ao município de 
Humaitá?  
(A) Apuí  
(B) Canutama  
(C) Lábrea  
(D) Manicoré  
(E) Porto Velho  
 
Compare com a da outra: 
 
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  
(C) Manicoré  
(D) Lábrea  
(E) Nenhum deles  
 
Parecem mesmo iguais, professora? 
 

26 Revisão da questão 26. Conhecimentos específicos II. 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. 

AGUARDANDO RESPOSTA DO MEMBRO DA BANCA 

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 



RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS INSCRITOS PARA PROFESSOR NÍVEL II ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 27 DE JANEIRO 

 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. 

22 Revisar a questão 22 da prova de professor nível II, 
conhecimentos específico I. 
 
A questão dá como certa a alternativa E, onde diz que todas as 
alternativas acima estão corretas. Porém, a indagação é sobre o 
que a BNCC NÃO prever. Para que essa alternativa fosse 
considerada verdadeira, todas as opções deveriam NÃO estarem 
prevista no texto da BNCC, e conforme a página 7 da mesma, na 
sua parte introdutória ela prever sim orientações para o alcance 
dos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas 
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Portanto, 
se essa opção (D) está prevista na BNCC, não se pode afirmar 
que todas as opções Não estão previstas na mesma. Ou seja, a 
opção E está contradizendo a pergunta 

Todas as alternativas de A a D estão na BNCC, logo 
nenhuma delas poderia ser marcada como não prevista 
pela mesma. 
 
Professora, a senhora nunca viu uma questão como esta 
antes? Sério? 
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RECURSO 13 – PARCIALMENTE INDEFERIDO 

EDILANY DOS 
PASSOS 
MORAIS 
 

33 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! 
 
QUESTÃO 33 - DE ACORDO COM SEU CONHECIMENTO A 
RESPEITO DA MEMBRANA PLASMÁTICA, MARQUE A 
ALTERNATIVA QUE PREENCHE CORRETAMENTE A FRASE A 
SEGUIR: “A membrana plasmática é formada por uma dupla 
camada de ________ com molécula de _________ imersas a 
essa camada ou aderidas à face interna da membrana. ” A) 
Proteínas e Glicocálix B) Fosfolipídeos e Lipídios C) Proteínas e 
Fosfolipídios D) Lipídios e Proteínas (GABARITO) E) Proteínas 
periféricas e proteínas integrais 

AGUARDANDO RESPOSTA DO MEMBRO DA BANCA 

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 
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22 A pergunta é taxativa em definir QUAIS NÃO POSSUEM 
PREVISÃO na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
Entretanto, todas possuem previsão na BNCC, apesar, da 
resposta constar no GABARITO na letra (E) – TODAS AS 
ALTERNATIVAS ACIMA ESTÃO CORETAS, a vontade expressa do 
avaliador não foi essa, logo, embaraçosa e sem nexo com a 
pergunta, ou seja, mal formulada. Pois, deveria ter colocado 
alguma resposta que realmente não constasse no BNCC para 
que o avaliado pudesse assinalar, se essa fosse realmente a 
intenção do avaliador. Portanto, requer ANULAÇÃO DA 
QUESTÃO 22! 
 
QUESTÃO 22 – QUAL DAS ALTERNATIVAS NÃO TEM PREVISÃO 
PARA SER NORTEADA PELA BASE NACIONAL COMUM 
CURRICULAR? (A) As propostas pedagógicas de todas as escolas 
públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, e 
Ensino Médio. (B) Conhecimentos, competências e habilidades 
que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo 
da escolaridade básica. (C) Orientações para o alcance dos 
princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica. (D) Os currículos dos 
sistemas e redes de ensino de todo país. (E) Todas as 
alternativas acima estão corretas. (GABARITO) 

AGUARDANDO RESPOSTA DO MEMBRO DA BANCA 

6 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 

Só há um argumento para invalidar esta questão da forma 
como está sendo apresentada pelo impetrante, que se 
prove que o único provimento legal para a sua criação 
tenha sido o Decreto-Lei de 1967, mas o texto retirado do 
portal da própria ZFM diz que ela foi criada em 1957 
através de uma lei. Então, se a ZFM foi criada através de 
uma lei, isto não é legal? Por que o portal da ZFM 
manteria tal absurdo em sua página oficial?  
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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 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. 
 
QUESTÃO 06 - A ZONA FRANCA DE MANAUS É UMA ÁREA 
INDUSTRIAL CRIADA COM O OBJETIVO DE ATRAIR FÁBRICAS 
PARA UMA REGIÃO POUCO POVOADA E PROMOVER UMA 
MAIOR INTEGRAÇÃO TERRITORIAL NA REGIÃO NORTE. EM QUE 
ANO A ZFM FOI LEGALMENTE INSTITUIDA? (A) 1957 RESPOSTA 
GABARITO    (D) 1890 (B) 1965                                             (E) 1899 
(C) 1889 
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RECURSO 14 –INDEFERIDO 

ELIANE BISPO 
DA SILVA 

22 Solicito a Anulação da questão de número 22 por ter sido uma 
questão mal formulada sem uma resposta adequada para o que 
se pede no enunciado da  mesma. 
B porque se todas as alternativas estão corretas no enunciado 
da questão não está pedindo a questão correta e sim a questão 
que não tem previsão para ser norteada... essa questão foi mal 
formulada. de fato todas as alternativas estão corretas porém 
não se encaixam com a pergunta do enunciado da questão. 
 
Solicito a anulação dessa questão por quê se todas as 
alternativas estão corretas. No enunciado da questão não está 
pedindo a questão correta e sim a questão que não tem 
previsão para ser norteada... essa questão foi mal formulada. de 
fato todas as alternativas estão corretas porém não se encaixam 
com a pergunta do enunciado da questão. Para essa questão 
não tem resposta correta para ela. 
 

Se todas as alternativas de A a D não podiam ser marcadas 
porque estão corretas, a última opção teria que dar um 
desfecho para o enunciado. Ou seja, quando você marcou 
a letra E, você entendeu que não poderia marcar todas as 
alternativas acima desta opção. Ela seria o arremate para 
responder à questão dando conta de que todas as letras 
de A a D estão corretas e se opõem ao que o enunciado 
induz que você apontasse nas letras de A a D, o que não 
seria possível. Logo, a afirmação feita na letra E está 
correta. Se você está pedindo anulação porque marcou 
qualquer outra letra que não a E, nós entendemos sua 
posição, mas se marcou a letra E foi porque entendeu 
certinho. Anular esta questão para satisfazer aos anseios 
de um candidato acarretaria numa enxurrada de recursos 
de outros que não aceitariam tal cancelamento por terem 
uma posição divergente da sua. Mal formulada é uma 
questão que não se consegue entender. Foram mais de 
1.000 pessoas que responderam a mesma questão que 
você e todos os recursos estão sendo apresentados nesta 
página. É só conferir. 
 

  

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 
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RECURSO 15 –DEFERIDO 

ELISÂNGELA 
DE O. C. 
PEREIRA 

4 Necessito de informações a cerca da questão onde afirma que 
Dilma Roussef estava presidenta do Brasil em sua vinda a 
Humaitá. Ela veio a Humaitá, mas era candidata à presidência e 
não presidente como diz a questão. Desta forma, a questão não 
está correta, pois pede para marcar qual presidente já esteve 
em Humaitá enquanto presidente. 
 
A Dilma era candidata à presidência e não presidente. A questão 
pede para marcar qual dos Presidentes vieram a Humaitá 
enquanto presidentes 
 

Sua observação procede. Obrigado por colaborar conosco. 
Já anulamos esta questão. 

  

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 
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RECURSO 16 – INDEFERIDO 

ELISÂNGELA 
PEREIRA 
 

6 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 

Só há um argumento para invalidar esta questão da forma 
como está sendo apresentada pela impetrante, que se 
prove que o único provimento legal para a sua criação 
tenha sido o Decreto-Lei de 1967, mas o texto retirado do 
portal da própria ZFM diz que ela foi criada em 1957 
através de uma lei. Então, se a ZFM foi criada através de 
uma lei, isto não é legal? Por que o portal da ZFM  
manteria tal absurdo em sua página oficial?  
 
 
 

24 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 
Anulação da questão 

Quem melhor informa sobre o PISA no Brasil é o órgão 
que lhe representa, portanto, veja o que está escrito no 
seu portal: http://portal.inep.gov.br/pisa 
Só poderíamos anular esta questão se nossa fonte fosse 
requisitada a também ser anulada. 
 

34 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.  
Anulação da questão 

AGUARDANDO RESPOSTA DO MEMBRO DA BANCA 

20 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 imperativo para você e não tu, que seria vem. 
Ou deveria se dizer: Venha que vou ajudar você, ou, Vem 
que eu vou te ajudar. 
A letra E está correta. 

17 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. 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/o-s-s-
como-demonstrativos.htm 
ou 
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/pronomes-
demonstrativos.htm 
ou 

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 
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https://www.estudopratico.com.br/pronomes-
demonstrativos-o-que-sao-e-exemplos/ 
 
Era só ter pesquisado antes. Há inúmeras páginas na 
internet corroborando com a letra do gabarito. 
 

  

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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RECURSO 17 – INDEFERIDO 

HELENE GIMA 
NEVES 

5 SEGUE 
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_COMUNIDADES_2A_EDI
CAO_HUMAITA_AM.pdf, seria a opção correta Manicoré que foi 
desmembrada do Município de Humaitá. 
Além desta questão , na parte de conhecimentos específicos II, 
tem perguntas de ortografia e acentuação que não consta no 
conhecimento específico II do edital tendo em vista que ainda  
falta algumas questões  a serem divulgadas. Faça a correção 
correta. 

O relatório do MPF está certo. Ele diz que Humaitá foi 
desmembrada de Manicoré. Portanto, pertenceu. Não 
voltou mais a pertencer desde que virou cidade. Na 
questão 5, o que se coloca é outra coisa. Veja bem lá o 
que está escrito, professora? 

  

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 
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RECURSO 18 – INDEFERIDO 

IARA 
FERREIRA 
PRESTES 

4 Sobre o atraso das provas da sala 4. Violação dos envelopes, 
falta de provas. E ainda, sobre a prova ser de Língua Portuguesa, 
mas a prova que nos foi entregue está escrito História. 
O presidente que visitou Humaitá foi Dilma Rousseff e não José 
Sarney como o gabarito mostra. 
 

Todos os candidatos tiveram garantidas as três horas 
previstas no Edital para fazer a prova. Não houve nenhum 
registro de violação de envelopes. Houve repasse de 
provas de uma sala para outra, pelos fiscais, e já durante o 
tempo da prova, portanto, isto não caracteriza nenhum 
ilícito. O fiscal explicou na sala que as páginas em que 
estava escrito a palavra História era uma página comum 
para todas as provas e não isso não representou qualquer 
prejuízo a quem quer que seja.   
 
Você tem certeza de que o gabarito diz que foi  Sarney que 
visitou Humaitá? 

 

 

  

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 
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RECURSO 19 – INDEFERIDO 

JACKSON 
FERREIRA DA 
SILVA SANTOS 
 

23 Cancelamento de questão. 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. 

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 alternativa aqui contestada 
não pode estar associada meramente ao mediador tecnológico.  
 
E Xavier é uma sumidade na área de letramento digital. 
 
(*) Recomendamos a leitura do teto no link abaixo: 

http://periodicos.unimesvirtual.com.br/index.php/paideia
/article/download/85/50   
 
 

29 Cancelamento de questão, pois a alternativa ( b) esta grafada de 
forma incorreta não permitindo uma clara interpretação. 

Conquanto haja uma alternativa correta que não aquela 
em que haja uma palavra grafada com erro, não há porque 
alegar prejuízo em selecionar a alternativa certa, que seria 
outra. Esta questão seria cancelada se o erro de grafia 
estivesse na questão correta.  

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 
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4 Cancelamento de questão. Dilma Houssef era ministra e não 
presidente a questão foi mal elaborada e está errada. 

Esta questão já foi cancelada e o gabarito já está 
registrando a anulação desta questão. 

24 Cancelamento de questão. 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, veja o que está escrito no 
seu portal: http://portal.inep.gov.br/pisa 
Só poderíamos anular esta questão se nossa fonte fosse 
requisitada a também ser anulada. 
 

22 A questão 22 pergunta qual alternativa não tem previsão para 
ser norteada pela BNCC, e na alternativa dada como correta a 
questão afirma que todas estão corretas o que sugere uma 
dubia interpretação da questão. Além disto a alternativa ( a ) 
está incorreta uma vez que a BNCC norteia os curriculos e as 
propostas pedagógicas são orientadas através do PPP conforme: 
Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a Base deve nortear os 
currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades 
Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas 
as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil. 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br 

Se todas as alternativas de A a D não podiam ser marcadas 
porque estão corretas, a última opção teria que dar um 
desfecho para o enunciado. Ou seja, quando você marcou 
a letra E, você entendeu que não poderia marcar todas as 
alternativas acima desta opção. Ela seria o arremate para 
responder à questão dando conta de que todas as letras 
de A a D estão corretas e se opõem ao que o enunciado 
induz que você apontasse nas letras de A a D, o que não 
seria possível. Logo, a afirmação feita na letra E está 
correta. Se você está pedindo anulação porque marcou 
qualquer outra letra que não a E, nós entendemos sua 
posição, mas se marcou a letra E foi porque entendeu 
certinho. Anular esta questão para satisfazer aos anseios 
de um candidato acarretaria numa enxurrada de recursos 
de outros que não aceitariam tal cancelamento por terem 
uma posição divergente da sua. Mal formulada é uma 
questão que não se consegue entender. Foram mais de 
1.000 pessoas que responderam a mesma questão que 
você e todos os recursos estão sendo apresentados nesta 
página. É só conferir. 
 

 

 

 

http://portal.inep.gov.br/pisa
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RECURSO 20 – DEFERIDO 

JACKSON 
FERREIRA DA 
SILVA SANTOS 
 

25 Cancelamento de questão. O FUNDEB foi criado em 2006 e 
passou a vigor de 2007 a 2020. 

Questão cancelada. 

  

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 
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RECURSO 21 – INDEFERIDO 

JAQUELINE 
APARECIDA 
PEREIRA 

2 A questão 4. De Conhecimentos gerais está marcando como 
correta a opção A. 
Porém, Dilma não er presidente e sim ministra. 

Questão já cancelada. 

  

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 
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RECURSO 22 – INDEFERIDO 

JOAO MAURO 
PERES 

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

Np 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 
 

4 A questão diz "enquanto presidente" é na sua vinda a cidade era 
apenas pré- candidata e ministra da casa Civil 

Questão já cancelada  

  

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 
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RECURSO 23 – INDEFERIDO 

JORGE 
CARVALHO 
VEIGA 
 

5 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. 

Manicoré nunca pertenceu ao município de Humaitá. 
Quando Humaitá virou município, Manicoré já era cidade. 
Foi Humaitá que já pertenceu ao município de Manicoré, 
assim como Porto Velho já pertenceu a Humaitá.  

20 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. 

A concordância verbal é feita com o núcleo do sujeito que, 
no caso, é “uma boa parte”. Uma boa parte voa, e não 
voam. 

10 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). 

A palavra agressão está diretamente relacionada à forma 
como ela apresenta a formação dos professores, dizendo 
que ela se dá de cima pra baixo e sugere que seja feita de 
outro formato. 

9 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 

Maus executores é uma crítica ao trabalho do professor 
por ele não produzir seu próprio material de estudo e 
trrbalho, mas de apenas repassar o que outros produzem 
com suas pesquisas. 

  

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 
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RECURSO 24 – INDEFERIDO 

JOSÉ CRUZ DE 
MORAIS 

1 Boa Noite, eu me chamo José Cruz de Morais, gostaria de saber 
da comissão organizadora da prova de Domingo 26/01/2020, 
porque até o momento não saiu o gabarito de Geografia, já que 
eu fiz para área especifica, e gostaria de saber também sobres 
as questões 30 e 35, que as perguntas são as mesmas, e as 
respostas também as mesmas . 
observação: já que nos números  de questões eu não posso 
colocar os números 30 e 35. 

Todos os gabaritos já foram publicados e o prazo recursal 
se estenderá até a quarta-feira às 9 horas da noite. 
Nós manteremos as duas questões no gabarito com suas 
devidas pontuações, José, 

  

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 
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RECURSO 25 – INDEFERIDO 

JOSE 
RAIMUNDO 

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

Np 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 
 

  

IMPETRANTE QUESTÃO ARGUMENTO DO RECURSO RESPOSTA DA BANCA 
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RECURSO 26 – INDEFERIDO 

 

JOSIMAR 
MACIEL 
CORDEIRO 
 

14 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 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. 

Poderia ser aposto tão somente se o sujeito não fosse do 
sexo masculino. Como não é, entenda-se que o termo seja 
vocativo, pois é o chamamento que ele faz para a pessoa a 
quem delega todas as coisas que diz querer que ela faça. 

17 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:" 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/o-s-s-
como-demonstrativos.htm 
ou 
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(A) artigo definido  
(B) artigo neutro 
(C) desinência de gênero 
(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. 

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/pronomes-
demonstrativos.htm 
ou 
https://www.estudopratico.com.br/pronomes-
demonstrativos-o-que-sao-e-exemplos/ 
 
 

  

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/pronomes-demonstrativos.htm
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RECURSO 27 – INDEFERIDO 

KARLA 
REGINA 
SOUSA DE 
ALMEIDA 
 

1 A minha inscrição para esse PS foi p prof nível I, mas a prova 
aplicada era de nível II. Fizemos a prova conf ordem da 
coordenação, mas solicito, por gentileza, solução p o caso. Prova 
aplicada para o nível indiferente do qual me inscrevi. 

Só foram aplicadas duas provas para Professores da 
Educação Infantil: Nível I – Médio e Nível II para 
Magistério, Normal Superior e Licenciatura. A opção de 
nível médio existia apenas para áreas indígenas e todos os 
inscritos nesta área ficaram nas salas 1 e 2 da UFAM. 
 

1 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! Todas as questões da prova 
nível II poderão ser comparadas com a prova nível I na qual fui 
inscrita? 
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RECURSO 28 – INDEFERIDO 

ANA PAULA 
DE SOUZA 
PESSOA 

27 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. Não existia a opção de letra (E) 
 

Não havia nenhuma resposta correta para a letra E nas 
questões em que elas eram apresentadas. As respostas 
corretas estavam nas demais letras. Não vislumbramos 
onde houve prejuízo por conta da falta de uma das cinco 
opções se a resposta de nenhuma destas questões estava 
para serem marcadas nelas. 
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RECURSO 29 – INDEFERIDO 

LAURA 
CAMPOS DE 
OLIVEIRA 
 

34 No gabarito as questões 27 e 34 estão como respostas a letra E, 
sendo que esta não existe nas alternativas. 
Questão 32, não há concordância na frase "Nós só desejamos a 
sua felicidade", portanto,  sendo então que nenhuma 
alternativa está correta. 
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. 

Laura, reveja o gabarito da sua prova. Estas questões que 
você coloca aqui não procedem. Cremos que você tenha 
feito a correção com um gabarito diferente do da sua 
prova. 
 
Em “Nós só desejamos a sua felicidade” não há erros. 
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RECURSO 30 – INDEFERIDO 

MARIA 
BIATREZ 
NOGUEIRA DE 
OLIVEIRA 

35 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. 

A opção de Ensino Médio no Edital 02/20 PSS/SEMED 
estava disponível apenas para professores de áreas 
indígenas. Todos os que se inscreveram para estas áreas 
fizeram prova normalmente nas sala 1 e 2 da UFAM. 
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RECURSO 31 – INDEFERIDO 

MARIA 
LEONILCE LEAL 
BARROSO 

26 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. Assim, causando prejuízo a somatória 
de pontos exigentes para colocação classificatória.  

Em nenhuma destas questões a resposta certa estava 
numa opção que não estivesse na prova. Veja o gabarito e 
certifique-se de que não haveria como você não teria 
como sair prejudicada, como alega. 
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RECURSO 32 – INDEFERIDO 

MESS LANE DE 
S BELLO 
 

31 A opção do gabarito D não condiz com o verbo imperativo, pela 
conjugação seria a letra C. Aonde estão os verbos destacados 
conforme a pergunta? Negrito, sublinhado ou itálico não vi. 
Peço a revisão nesse sentido também 

Está letra C no gabarito. 

27 e 34 Não tem na prova a alternativa E dado no gabarito Estas questões não tinham a letra E. Não foi erro, foi 
repassado assim. 

33 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. 

Veja o gabarito de Língua Portuguesa. Cremos que tenha 
visto o gabarito das Séries Iniciais 
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RECURSO 33 – INDEFERIDO 

OZIAS DA 
CUNHA BELLO 

5 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". 
Contradição de resposta ou mais de uma resposta. 

Porto Velho se desmembrou de Humaitá, que se 
desmembrou de Manicoré. Ou seja, Porto Velho já 
pertenceu ao município de Humaitá e Humaitá já 
pertenceu ao município de Manicoré, entendeu? 
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