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ELETRONORTE 
 

Recursos contra o Gabarito Provisório da prova aplicada no Processo Seletivo: 

ELETRONORTE 
 
 

 

 
Questão nº 3 

 

Candidato: Artur Araújo Gonçalves  

 
Resposta: Prezado (a) candidato (a), 

 
A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

 

Há duas formas de escrever essa sentença, conforme a norma-padrão: 
 

1. É proibido ENTRADA, sem o artigo e 2. É proibida A ENTRADA. A partir do momento que 
inserimos o artigo, o adjetivo deve OBRIGATORIAMENTE concordar com ele. Logo, “é 

proibido A entrada” está incorreto e em desacordo com a gramática normativa. 

 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se pela 
ratificação do gabarito da questão. 

 
Questão nº 7 

 

Candidatos: Edicarlos Silva Fernandes 

 

Resposta: Prezado candidato, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

 
Argumento não procede. 

O tanque tem capacidade para 60 litros, como gastou 2/3 do tanque, então, foi gasto 40 litros. 

Logo, sobraram 20 litros de combustível do posto A, no  tanque, então:   

20 litros de gasolina do posto A => peso=                

Para completar o tanque serão necessários 40 litros de combustível do posto B 

40 litros de gasolina do posto B=> peso=          kg 

Somando, obtemos:  Peso total = 17+36=53kg 

 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se pela 
ratificação do gabarito da questão. 
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Questão nº 11 
 

Candidato: Camilla Leal Santana 

 
Resposta: Prezada candidata, 

 
A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

 

O recurso Capitular do Word como padrão aplica em apenas na letra inicial do parágrafo, podendo ser 
no tamanho de duas ou mais linhas. 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se pela 
ratificação do gabarito da questão. 
 
 

Questão nº 12 
 

Candidato: Luis Fernando Arruda Marques e Fiama Batista Mosqueira. 

 
Resposta: Prezado(a) candidato (a), 

 
A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

 

O enunciado da questão cita o recurso “buscar” do Google Chrome, que tem a função de procurar uma 
palavra na página atual. Este recurso não tem relação com a página de busca do Google. O recurso 

não busca na internet por sites de assunto específico, mas busca apenas dentro da página onde está 
sendo navegada. 

 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se pela 
ratificação do gabarito da questão. 
 
 


