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ELETRONORTE 
 

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

ELETRONORTE 
 

 

 

 
Questão nº 4 

 
Candidato: Gustavo Angelim de Souza  

 

Resposta: Prezado (a) candidato (a), 
 

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

Quando há prejuízo gramatical, a vírgula infringe a norma-padrão da Língua Portuguesa. Ou seja, o 

enunciado está objetivo e claro quando pede que seja assinalada a alternativa correta, pois 
subentende-se e em muitos enunciados está explicitado que as questões devem ser avaliadas tendo 

como base a NORMA-PADRÃO da Língua Portuguesa. Não Linguística. Não debates e achismos ou 
artigos sem credibilidade publicados na internet. 

 

A alternativa correta conforme as regras gramaticais é a (C), pois está de acordo com a norma-padrão.  
 

Conforme a NORMA-PADRÃO da Língua Portuguesa, não se separa sujeito do verbo.  
 

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

 
Questão nº 4 

 

Candidato: Samantha Mota Pinto 

 
Resposta: Prezada candidata, 

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

 
Quando há prejuízo gramatical, a vírgula infringe a norma-padrão da Língua Portuguesa. Ou seja, o 

enunciado está objetivo e claro quando pede que seja assinalada a alternativa correta, pois 

subentende-se e em muitos enunciados está explicitado que as questões devem ser avaliadas tendo 
como base a NORMA-PADRÃO da Língua Portuguesa. Não Linguística. Não debates e achismos ou 

artigos sem credibilidade publicados na internet. 
 

A alternativa correta conforme as regras gramaticais é a (C), pois, como o próprio candidato 

mencionou, está de acordo com a norma-padrão. Sendo facultativa ou não, a vírgula está empregada 
CORRETAMENTE. É como a crase diante de pronome possessivo, embora facultativa, se for 

empregada, está CORRETA.  
 

Já as alternativas mencionadas pelo candidato como corretas estão INCORRETAS pois não somente a 
alternativa (D) que apresenta um erro CRASSO que separa o sujeito do verbo, como a alternativa (A) 

que camufla esse erro com um sujeito mais extenso.  

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

 

Nível Médio 
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Questão nº 15 
 

Candidato: Vitor Hugo Nascimento Farias 

 
Resposta: Prezado candidato, 

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

 

O enunciado solicita a alternativa com os buscadores mais utilizados atualmente, portanto a alternativa 
correta é a A. A alternativa C apresenta opções de navegadores e não de buscadores. Sendo assim a 

alternativa C está incorreta. 
 

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

 
 

Questão nº 17 
 

Candidato: Wadson Kener Da Silva Ferreira Neves. 
 

Resposta: Prezado candidato,  
 

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

 
A questão versa sobre atualidades e geografia. Citar o Programa Mais Médicos foi uma forma de 

contextualizar a questão. 
 

Com exceção da alternativa B, as demais alternativas também não falavam do Programa. Como foi 
divulgado em diversos meios de comunicação, Cuba não foi o único país que participou do Programa, 

porém ficou em evidência devido às circunstâncias em que sua adesão foi feita. Sendo assim, a 

alternativa B é uma das alternativas incorretas. 
 

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 8 
 

Candidatos: Alisson Ferreira Lima 

 
Resposta: Prezado candidato, 

 

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

O argumento não procede 
 
Segundo enunciado,                    

Então:                      (      )           (          ) 
Logo,                   

 
Resolução. 

                                  

Volume Massa (dg) 

3000 45000 

1 X 

 

  
     

    
        

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

Questão nº 10 
 

Candidato: Maria Gleyciane Batista do Nascimento e Raimundo Nonato de Rezende Silva. 
 
Resposta: Prezado(a) candidato(a), 

 

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

O argumento não procede. 
 

A questão pede o valor que Larissa levava mensalmente para comprar o remédio. Segundo enunciado, 
o valor unitário do remédio é de R$ 20,00. Então, sabendo a quantidade de medicamentos e o valor 

unitário (dado no enunciado) é possível descobrir o valor total. Basta multiplicar a quantidade pelo 

valor unitário e somar mais R$ 30,00, que ela levava sempre. Assim:  
 
Sendo x a quantidade de medicamentos comprada mensalmente, temos que:                 
Depois que aumentou 10%, o valor unitário passou a ser R$ 22,00, e quantidade passou a ser  x-1 
            (   )  
 

Como o dinheiro levado era a quantia exata para comprar uma unidade a menos em relação à 
quantidade habitualmente comprada. 

 

Nível Superior 
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Então:           (   )                                         
Logo.                                     
 

A quantia que Larissa levava mensalmente para fazer a compra era R$ 550,00 

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

Questão nº 12 
 

Candidatos: Alisson Ferreira Lima 

 
Resposta: Prezado candidato, 

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

 

O recurso de Hifenização do Word ativa a quebra de palavras para melhor distribuição das linhas e 
consequentemente deixa o texto mais uniforme no documento. Portanto a alternativa correta é: Cria 

espaçamento mais uniforme do texto do documento através da quebra das palavras. 
 

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

Questão nº 13 
 

Candidatos: Davi Severo Lopes, Gleudson Santos Veras e Ketlen Kezia Oliveira Souza 

 

Resposta: Prezado candidato, 
 

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

 
O Gerenciador de tarefas é bastante conhecido no sistema operacional Windows, mas o navegador 

Google Chrome também possui essa ferramenta. Acesse o menu do navegador (três pontinhos), depois 
clique em mais ferramentas e por fim clique em gerenciador de tarefas. Tem a mesma função que o 

gerenciador de tarefas do Windows, mas voltado para as páginas e processos abertos no navegador. 

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

Questão nº 13 
 

Candidato: Raul Mendes Gomes da Silva 
 

Resposta: Prezado candidato, 
 

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

O assunto da questão é citado no edital: conhecimentos básicos de informática: Internet. 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto. 
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Questão nº 14 
 

Candidato: Raul Mendes Gomes da Silva 
 
Resposta: Prezado candidato, 

 

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

A questão não está comprometida a ponto de confundir o candidato para a escolha da resposta 
correta. 

 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto. 


