
 
 

 

 

RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS  
ATÉ ÀS 16 HORAS DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2020 

 

RECURSO 01 
 
Impetrado por Jirlene da Silva Morais 
Sobre a Prova de Nível Fundamental 
 

Questionamento 1: 

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. 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezada Jirlene,  

A questão a que você se refere afirma o seguinte: Quando a sílaba tônica de uma palavra fica 

na antepenúltima posição, dizemos que esta palavra é proparoxítona. E todas estas sílabas 

são acentuadas. Quantas palavras proparoxítonas encontramos no texto? 

Se você observar bem o texto de apenas 8 linhas, você só irá encontrar 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. 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

Questionamento 2: 

Solução da questão 19 uma vez que segundo a nova regra todas as palavras da questão são 

acentuadas. Todas 3 palavras da resposta A são acentuadas, mesmo após a nova regra de 

ortografia. 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezada Jirlene,  

As três palavras da letras são: sabia – inicio – papeis. Destas três palavras, a única que nunca 

pode deixar de ser acentuada é a palavra papeis. Quanto às demais, analise as orações que 

usamos aqui para ilustrar que sabia e inicio não levam acento: 



 
 

 

a) Eu já sabia o que você iria dizer. 

b) Eu inicio minha leitura de gramática a partir de amanhã. 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

Questionamento 3: 

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 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? 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? 
 
RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezada Jirlene,  

Vamos à definição do que seja hiato: É a sequência de duas vogais numa mesma palavra que 
pertencem a sílabas diferentes, uma vez que nunca há mais de uma vogal numa sílaba. Por 
exemplo: saída (sa-í-da) e poesia (po-e-si-a). Portanto, haviam se separa da seguinte forma: ha-
vi-am, assim como as outras duas palavras da letra B: vi-a-gem e su-a. 

Caso tenha alguma dúvida, busque em qualquer página na internet. Sugerimos que acesse esta 

aqui: https://www.separaremsilabas.com/index.php?p=havia  

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

 

RECURSO 02 
 
Impetrado por Solange Mendonça de Moraes 
Sobre a Prova de Nível Fundamental 
 

Questionamento: 

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!  

https://www.separaremsilabas.com/index.php?p=havia


 
 

 

 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezada Solange,  

Agradecemos a sua colaboração. Realmente a resposta correta é TABATINGA, letra D. E já 

procedemos com a correção no gabarito. 

Decisão da Banca: DEFERIR o recurso e proceder com a correção do gabarito. 

 

 

RECURSO 03 
 
Impetrado por Flabj Eduardo Pimentel 

Sobre a Prova de Nível Fundamental 
 

Questionamento: 

Questão 21,traz uma sequência simples A1/C4/E7/G10/I13,portanto erroneamente afirmam no 

gabarito que o proxima sigla é k16.e não o lógico L16, ignorando a resposta certa. Resposta 

completamente errada. 

 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezado Flabj,  

Vamos analisar a sequência como está descrita na prova: A1 / C4 / E7 / G10 / I13 / ? 

A B C D E F G H I J K L 

1 2-3 4 5-6 7 8-9 10 11-12 13 14-15 16 17-18 

 

Logo, a sequência em azul na tabela acima é o que indica que o próximo código da série seria K-

16. 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

 



 
 

 

RECURSO 04 
 
Impetrado por Jorge Dias Ferreira 

Sobre a Prova de Nível Fundamental 
 

Questionamento: 

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. 
 

Prezado Jorge,  

Agradecemos a sua colaboração. Realmente a resposta correta é TABATINGA, letra D. E já 

procedemos com a correção no gabarito. 

Decisão da Banca: DEFERIR o recurso e proceder com a correção do gabarito. 

 

 

RECURSO 05 
 
Impetrado por Luana de Oliveira Leão 

Sobre a Prova de Nível Fundamental 
 

Questionamento: 

Eu pretendo que façam uma revisão na questão 16, pois nenhuma das opções está correta, a 

palavra HAVIAM,  não possui hiato. A alternativa B não está correta, pois A primeira palavra 

dessa questão não corresponde à pergunta 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezada Luana,  

Vamos à definição do que seja hiato: É a sequência de duas vogais numa mesma palavra que 
pertencem a sílabas diferentes, uma vez que nunca há mais de uma vogal numa sílaba. Por 
exemplo: saída (sa-í-da) e poesia (po-e-si-a). Portanto, haviam se separa da seguinte forma: ha-
vi-am, assim como as outras duas palavras da letra B: vi-a-gem e su-a. 



 
 

 

Caso tenha alguma dúvida, busque em qualquer página na internet. Sugerimos que acesse esta 

aqui: https://www.separaremsilabas.com/index.php?p=havia  

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

 

RECURSO 06 
 
Impetrado por Kaisa Samara Santos 

Sobre a Prova de Nível Fundamental 
 

Questionamento: 

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. Questão 5 no 

gabarito esta marcando a letra A ,mais a resposta certa è a D ,porque fica 846 km de distancia 

em linha reta e  boca do acre só é 499 

 
RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezada Kaisa,  

Agradecemos a sua colaboração. Realmente a resposta correta é TABATINGA, letra D. E já 

procedemos com a correção no gabarito. 

Decisão da Banca: DEFERIR o recurso e proceder com a correção do gabarito. 

 

 

RECURSO 07 
 
Impetrado por Patrícia Garcia de Sá 

Sobre a Prova de Nível Fundamental 
 

Questionamento: 

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 
2013/2014. Então eu estou entrando com recurso sobre esta questão 
 

https://www.separaremsilabas.com/index.php?p=havia


 
 

 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezada Patrícia,  

Obviamente, as chuvas intensas na cidade de Humaitá se iniciam sempre no mês de outubro e 

continua até março ou abril do ano seguinte. Na questão posta na prova, nós induzimos o(a) 

leitor(a) a entender o período em que a cidade esteve no auge das enchentes. E todas as fontes 

que você buscar na internet vão lhe reportar que o auge a que nos referimos na questão, com a 

cota citada, verificou-se apenas entre os meses de fevereiro e março de 2014. 

 

Para dirimir suas dúvidas, visite este link do portal G1: 

http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2014/04/em-humaita-rio-madeira-atinge-cota-

historica-e-deixa-18-mil-desabrigados.html  

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

 

RECURSO 08 
 
Impetrado por Lilian Cristina Leal e Silva 

Sobre a Prova de Nível Fundamental 
 

Questionamento 1: 

Revejam a resposta da questão 22 pois a alternativa dada não está correta. Rever a correção da  

questão. 

 
RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezada Lílian,  

O triplo de 100 é 300 e a metade de 300 é 150, portanto a letra B está correta. 

 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

Questionamento 2: 

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

da  questão 

 
 

http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2014/04/em-humaita-rio-madeira-atinge-cota-historica-e-deixa-18-mil-desabrigados.html
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2014/04/em-humaita-rio-madeira-atinge-cota-historica-e-deixa-18-mil-desabrigados.html


 
 

 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezada Lílian,  

Se João Pedro tem 22 anos e o filho mais velho nasceu quando ele tinha 18, hoje, este filho tem 

5 anos, correto? Se ele é dois anos mais velho que a irmã, supomos que ela deva ter 3 anos, 

tudo bem? A metade de 3 anos é um ano e seis meses, levando-se em conta que o ano tem 12 

meses e a metade de um ano é seis meses. 

 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

 

RECURSO 09 
 
Impetrado por Jéssica Maria Oliveira da Silva 

Sobre a Prova de Nível Médio 
 

Questionamento 1: 

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. 
 
RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezada Jéssica,  

Vejamos bem: 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. Entendeu? 
 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

Questionamento 2: 

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. 
 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezada Jéssica,  

Se o médico atendeu a 19 pacientes com três sintomas no geral e, especificamente, ele 

medicou dosagens de remédio para os três sintomas da forma como é apresentada no quadro, 

calculamos que, se os três primeiros números citados não se referem a dores no corpo, então, 

este total de 5 + 3 + 4 resulta em 12. Ou seja, dos 19 pacientes, 12 não tinham dores no corpo. 

Logo, se tiramos 12 de 19 vão restar apenas 7, correto? Mas se, destes 7, 5 tinham dores no 

corpo e mais algum problema, concluímos que os outros 2 tinham apenas dores no corpo, 

entendeu? Então, 5 + 2 = 7. Logo, 7 é mais de 5 e a resposta do gabarito está correta. 
 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

 

RECURSO 10 
 
Impetrado por Tiago Moura 

Sobre a Prova de Nível Médio 
 

Questionamento: 

Sobre a questão 3: Nossa Senhora Aparecida, São Sebastião, São Pedro,  

Santo Antônio, São Francisco, Nossa senhora do Carmo, São Cristóvão, São Domingos Sávio  

Divino Pranto e São José. Não tem como ser oito. 



 
 

 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezado Tiago,  

Os únicos bairros da cidade de Humaitá que têm nomes de santos católicos são estes 8 abaixo: 

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 
 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

 

RECURSO 11 
 
Impetrado por Jorge Carvalho Veiga 

Sobre a Prova de Nível Médio 
 

Questionamento: 

Sobre a questão 26: A questão 26 pede cálculos envolvendo probabilidade, conteúdo este, não 

solicitado no edital para a aplicação da prova. Portanto a mesma deve ser anulada. 

 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezado Jorge,  

Se você analisar melhor os conteúdos para o Ensino Médio vai encontrar ali o tópico ANÁLISE 

COMBINATÓRIA. Veja como este tópico é definido por vários matemáticos: 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. 

 

Caso tenha ainda alguma dúvida, é só buscar pelo termo na internet. Sugerimos que veja este 

link: https://www.todamateria.com.br/analise-combinatoria/ 
 

https://www.todamateria.com.br/analise-combinatoria/


 
 

 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

 

RECURSO 12 
 
Impetrado por Heliton da Silva Leonel 

Sobre a Prova de Nível Médio 
 

Questionamento 1: 

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 

 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezado Heliton,  

Por isto que o título desta prova é RACIOCÍNIO LÓGICO. Se 19 pessoas foram atendidas e 

apenas 17 delas tem as especificações que você entendeu quais eram, isto quer dizer que as 

duas que não entram na sua conta tiveram exatamente o problema isolado a que se refere a 

pergunta. Logo, além das que tiveram dores no corpo e mais alguma coisa, some-se a elas os 

dois que só tiveram dores no corpo e você fecha com 19 pessoas. Entendeu? 
 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

Questionamento 2: 

Questão 20: Existem diversas hipóteses de regência com o verbo dar. Como esse verbo 

apresenta uma pluralidade de 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. gabarito D 

 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezado Heliton,  

Vão dar o que tem de mais precioso. A letra sublinha aqui equivale a aquilo, ou seja, Vão dar 

aquilo que tem de mais precioso. Logo, se “o” equivale a “aquilo”, não é artigo, mas pronome 

demonstrativo. E nas letras B e C não há alternativa para a segunda parte sublinhada. A 



 
 

 

propósito, “o que tem de mais precioso” seria o objeto direto. Você acerta com o segundo 

termo da resposta da letra D, mas erra com o primeiro. 
 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

Questionamento 3: 

Questão 18: 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! 

questão com gabarito equivocado sendo a letra D gabarito correto 

 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezado Heliton,  

Analise esta frase: Como se você quisesse nos convencer a anular esta questão, você entrou 

com este recurso. Daí, nós lhe questionamos: Qual teria sido a condição que levou você a entrar 

com este recurso? Não tem nada de apassivador aqui.   
 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

 

RECURSO 13 
 
Impetrado por Chrisner Soares 
Sobre a Prova de Nível Médio 
 

Questionamento 1: 

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. 
 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezado Chrisner,  



 
 

 

Você só precisaria usar dois números nesta equação: 8 para semanas e 4 para os pratos 

servidos a cada semana. Entendeu? Não haveria porque usar nenhum outro número além 

destes dois para os cálculos. 
 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

Questionamento 2: 

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. 
 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezado Chrisner,  

Falou-se do consumo de x para um ano letivo, e isso não mudaria se fosse o ano civil de 365. A 

base é de um ano e você pode tomar qualquer que seja a referência, a metade é o valor a que 

você chegar dividido por dois. Não vislumbramos em que consiste o seu argumento de indução 

ao erro.  
 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

 

RECURSO 14 
 
Impetrado por Marcelo Campos Rodrigues 
Sobre a Prova de Nível Médio 
 

Questionamento 1: 

Questão 14: Seria letra pois o povo brasileiro tá acostumado a convive com escândalos políticos 

continuamente 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezado Marcelo,  

Você não citou a letra que presumimos ser a sua indicação para alterar o gabarito. Queira nos 

remeter seu registro uma outra vez ou leia os recursos aqui respondidos e veja se já não está 

esclarecido e satisfeito. 
 



 
 

 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

Questionamento 2: 

Questão 25: No quadro de  planilha mostra apenas 5 e o restante apenas com dores 
acompanhamento de doença 
 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezado Marcelo,  

Se 19 pessoas foram atendidas e apenas 17 delas tem as especificações que estão no quadro, 

quer dizer que duas outras ficaram de fora do quadro. Como só resta “APENAS DORES NO 

CORPO” como a especificação restante, então, além das que tiveram dores no corpo e mais 

alguma coisa, some-se a elas os dois que só tiveram dores no corpo e você fecha com 19 

pessoas. Entendeu? 
 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

 

RECURSO 15 
 
Impetrado por Aldeir 
Sobre a Prova de Nível Médio 
 

Questionamento 1: 

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. 

 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezado Aldeir,  

Eufemismo só se refere a troca de termos que possam soar como pesado, ofensivo, indecente, 

agressivo ou inadequado por outro termo que possa desfazer o verdadeiro tom do que se quer 

imprimir de fato. É exemplo clássico do eufemismo dizer que alguém foi pro andar de cima em 

vez de dizer que ela morreu. É uma forma de abrandar algo pesado. Logo, não há porque dizer 

que cheirar a camélias seja eufemismo para abrandar o cheiro dos rinocerontes. Sabendo-se 

que rinocerontes não cheirariam a camélias, o autor usou aí uma ironia. Entendeu?  
 



 
 

 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

Questionamento 2: 

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. anulação 

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

 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezado Flabj,  

Vamos analisar a sequência como está descrita na prova: 12,5 – 18 – 24,5 – ........ –  40,5 – 50 

12,5 + 5,5 = 18 18 + 6,5 = 24,5 24,5 + 7,5 = 32 32 + 8,5 = 40,5 40,5 + 9,5 = 50 

5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 

 

Esperamos que você entenda a sequência acima e queira anular o seu pedido de anulação da 

questão em pauta. 

 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

 

RECURSO 16 
 
Impetrado por Felipe de Souza Almeida 

Sobre a Prova de Nível Médio 

 

Questionamento: 

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. 
 

 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezado Felipe,  



 
 

 

Por isto que o título desta prova é RACIOCÍNIO LÓGICO. Se 19 pessoas foram atendidas e 

apenas 17 delas tem as especificações que você entendeu quais eram, isto quer dizer que as 

duas que não entram na sua conta tiveram exatamente o problema isolado a que se refere a 

pergunta. Logo, além das que tiveram dores no corpo e mais alguma coisa, some-se a elas os 

dois que só tiveram dores no corpo e você fecha com 19 pessoas. Entendeu? 
 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

 

RECURSO 17 
 
Impetrado por Tiago Moura 

Sobre a Prova de Nível Médio 

 

Questionamento 1: 

Ah questão 25 não como ser a letra E 

 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezado Tiago,  

Por isto que o título desta prova é RACIOCÍNIO LÓGICO. Se 19 pessoas foram atendidas e 

apenas 17 delas tem as especificações que você entendeu quais eram, isto quer dizer que as 

duas que não entram na sua conta tiveram exatamente o problema isolado a que se refere a 

pergunta. Logo, além das que tiveram dores no corpo e mais alguma coisa, some-se a elas os 

dois que só tiveram dores no corpo e você fecha com 19 pessoas. Entendeu? 
 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

Questionamento 2: 

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 
 



 
 

 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezado Tiago,  

Creio que esta resposta já foi dada. Caso não tenha se convencido, veja com um professor de 

Matemática amigo seu. 
 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

 

 

RECURSO 18 
 
Impetrado por Maria Clécia Gomes Sales 

Sobre a Prova de Nível Médio 

 

Questionamento 1: 

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. 

 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezada Maria Clécia,  

Consta no conteúdo programático para a prova objetiva do Ensino Médio: CULTURA GERAL. 
 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

Questionamento 2: 

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

Médio. Solicito a anulação da questão 4 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. 

 



 
 

 

RESPOSTA DA BANCA 

 

 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

Questionamento 3: 

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: 



 
 

 
 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezada Maria Clécia,  

Os únicos bairros da cidade de Humaitá que têm nomes de santos católicos são estes 8 abaixo: 

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 
 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

 

RECURSO 19 
 
Impetrado por Valéria França dos Santos 

Sobre a Prova de Nível Médio 

 

Questionamento: 

venho através deste, por que a questão 24 a alternativa é (A) e a alternativa 30 é a ( B)? quero 

saber a formula do calculo 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezada Valéria,  

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. Faça você mesma as contas na sua calculadora. 
 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

 


