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Governo do Estado de São Paulo – Edital 2.2019 

 

Recursos contra o Gabarito Provisório das provas aplicadas no 
Processo Seletivo Unificado para Estagiários do Governo do Estado de São Paulo 

 
 

 

 

 
Questão nº 22 

 
Reclamantes: Ana Laura de Oliveira Santos, Ari Gomes Amorim, Brenda Gonçalves Andrade, Eloísa 

Rivera Devós de Oliveira, Larissa Antico Garcia, Lays Harumi Morimoto, Ludmila Fernandes Roman, 
Maria Alice Carregari. 
 
Resposta: Prezados candidatos, 

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

O argumento é procedente. A questão deve ser anulada. Não há opções de respostas que atendam ao 

enunciado da questão. 
 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se por 
anular a questão. 

 
Questão nº 25 

 

Reclamantes: Adrielly da Silva de Sena, Ana Laura de Oliveira Santos, Ana Paula Sena Mesquita, 
Beatriz Di Francesco Picciafuoco, Beatriz dos Santos, Carlos Doimo, Cristiane Silva Carvalho de Souza, 

Diana Mendes Pimenta, Diogo Kamiya, Douglas Barros Nery, Douglas Gomes da Silva, Eloine da Silva 
Suzukayama, Eloísa Rivera Devós de Oliveira, Francieli Araldi de Carvalho, Gabriel Barbosa Andrade, 

Gabriel Cristiano Vila Boas, Gabriela Silva Biazon, Giulia Lucas Candini, Isabela Martins Cavina, Isabelly 
Henchi Roditis, Italo Luiz Lirio Souza Barros, Jessica Cielly Antunes Rocha, Karen Souza da Cunha, 

Kathana Abati Luvison, Kayque Batista de Oliveira, Larissa Antico Garcia, Larissa de Oliveira Caroca, 

Larissa Nóbrega Silva, Leonardo da Silva Santos, Ludmila Fernandes Roman, Marcela Calegari 
Vilasboas, Marcelo Calza, Marcos Vinicius da Silva Moraes, Mateus Fernandes Cardoso, Rafael Araujo 

Namur Campagna, Raquel Martins Fontes Monfrinato, Renato Gomes Mainenti, Robert Silva Lobo, 
Rodrigo Pegoraro de Mello e Silva, Sandy da Silva Lima, Sthefany Brunner Rodrigues, Tamyres Neves 

Oliveira, Tiago Ribeiro Marques, Vinícius Pedroso de Souza. 
 
Resposta: Prezados candidatos,  

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

O argumento é procedente. A questão deve ser anulada. Há uma ambiguidade na informação contida 
no enunciado, que compromete a resolução da questão.  

 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se por 
anular a questão. 
 
 
 
 
 
 

Prova Nível Superior – Matemática 



 

                                                                                   Página 2 de 8 

 

Questão nº 28 
 
Reclamante: Diogo Kamiya 
 
Resposta: Prezado candidato, 

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

O argumento é improcedente. 

 
71/1,65² = 71/2,72 = 26 

 
Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 
 

 
Questão nº 29 

 
Reclamantes: Bruna Ramires de Oliveira, Davi Camargo, Glaucia Godinho Bueno Silva, José Afonso 
Gonzalez Gasparini. 
 
Respostas: Prezados candidatos, 
 

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

O argumento é improcedente. 
 

41,5 – (–2,8) = 44,3 
 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 
 
 
 
 
 

Questão nº 02 

 

Reclamantes: Ana Karolyne Gonçalves Ribeiro da Silva, Dante Paes de Brito, Felipe Martins Silva, 

Glaucia Godinho Bueno Silva, Helton Karuso Moreira, Vanessa Gomes Gonçalves Fernandes. 
 

Resposta: Prezados candidatos, 
 

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

O argumento é improcedente. 
Medir a atividade econômica e o nível de riqueza de uma região. Quanto mais se produz, mais se está 

consumindo, investindo e vendendo. 
 

Fontes:  
 https://aosfatos.org/noticias/cinco-fatos-para-entender-o-baixo-crescimento-do-pib-do-brasil-em-

2019/ 

Prova Nível Superior – Conhecimentos Gerais 

https://aosfatos.org/noticias/cinco-fatos-para-entender-o-baixo-crescimento-do-pib-do-brasil-em-2019/
https://aosfatos.org/noticias/cinco-fatos-para-entender-o-baixo-crescimento-do-pib-do-brasil-em-2019/


 

                                                                                   Página 3 de 8 

 https://g1.globo.com/economia/pib-o-que-e/platb/ 

 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 
 

 
Questão nº 10 

 
Reclamantes: Gabriel Cristiano Vilas Boas, Peterson Marinho da Silva, Valéria Paixão Sá. 
 

Resposta: Prezados candidatos, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. 

Leonardo da Vinci foi um dos mais importantes artistas italianos do período Renascentista. 
 

Fontes:  

 https://www.todamateria.com.br/vida-e-obra-de-leonardo-da-vinci/ 

 https://www.sohistoria.com.br/ef2/periodoshist/index.php 

 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 
 
 
 
 
 

 

 
Questão nº 13  

 

Reclamante: Eloísa Rivera Devós de Oliveira 
 

Resposta: Prezada candidata, 
 

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

O argumento é improcedente. 
Considerando os verbos destacados no 2º§ do texto, podemos afirmar que eles “revelam um 

seguimento cronológico de ações”, ou seja, indicam uma sucessão cronológica de ações”. As demais 
opões de respostas são inadequadas e incoerentes ao questionamento interpelado. 

 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione. 
 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 
 
 

Questão nº 14 
 
Reclamantes: Ana Paula Sena Mesquita, Davi Camargo, Graziela Aparecida Bertero, Rodrigo Pegoraro 

de Mello e Silva, Wagner de Souza França. 
 
Resposta: Prezados candidatos, 

Prova Nível Superior – Língua Portuguesa 
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A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O argumento é improcedente. 
Levando em consideração o trecho “Meu pé de milho é um belo gesto da terra”, podemos afirmar que 

a ação verbal (verbo “ser” no presente do indicativo) exprime uma verdade universal, ou seja, expressa 

uma verdade absoluta. As demais opções de respostas são inadequadas ao trecho. 
 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione. 
 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 
 
 
 

Questão nº 17  
 
Reclamante: Davi Camargo 
 

Resposta: Prezado candidato, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. 

A afirmativa correta seria “Fatores como a temperatura e a luminosidade afetam o crescimento e a 

produção do milho”, pois a palavra crescimento deve ser escrita com “sc”, considerando a norma- 
-padrão da Língua Portuguesa. As demais afirmativas estão em conformidade com a gramática 

normativa da Língua Portuguesa. 
 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione. 

 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 

 
 

Questão nº 18 
 
Reclamante: Gabrielli Aparecida da Silva 
 
Resposta: Prezada candidata, 

 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. 

A afirmativa correta seria “A casca do milho é uma excelente aliada na excreção das toxinas ingeridas 
durante as refeições”, pois a palavra excreção deve ser escrita com “x” e não com “s”, considerando a 

norma-padrão da Língua Portuguesa. As demais afirmativas estão em conformidade com a gramática 

normativa da Língua Portuguesa. 
 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione. 
 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 
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Questão nº 26 
 
Reclamantes: Bruno Veloso Santana, Derick Roney de Faria Sales, Emily Dias Monteiro, Júlia Kenff da 

Silva, Karina Aparecida Benco. 
 
Resposta: Prezados candidatos, 

 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. 

 
240/12 = 20 mesas 

 
 
 
 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 
 

 
Questão nº 27 

 

 
Reclamante: Karina Aparecida Benco 
 

Resposta: Prezada candidata, 
 

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

O argumento é improcedente. 
 

800 kg ---- 2 pessoas 
x ---- 5 pessoas 

2 x = 4.000 

X = 2.000 
 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
 

 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 

 
 

Questão nº 30  
 

 
Reclamante: Natalia Panta Matos 
 

Resposta: Prezada candidata, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. 

Prova Nível Médio/Técnico – Matemática 
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1.040 – 800 = 240 

240/8 = 3 
5 + 3 = 8 horas 

 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 
 
 
 
 
 

 
Questão nº 01 

 
Reclamante: Lívia Alana Monteiro do Amaral 
 
Resposta: Prezada candidata, 

 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. 

O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo que existiu na América Latina. Foi construído na região 
do atual estado de Alagoas e chegou a reunir cerca de 20 mil habitantes. Foi um dos grandes símbolos 

da resistência dos escravos no Brasil e foi alvo de expedições organizadas por portugueses e 

holandeses. Foi destruído em 1694 e seu líder, Zumbi, foi morto no ano seguinte em uma emboscada. 
 

Fonte: Livro Interagindo com a História, 3º Ano. Lilian Souriente, Roseni Rudek, Rosiane Camargo. Ed. 
Do Brasil. 4ª edição, São Paulo, 2011. Pág. 59. 

 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 
 

 
Questão nº 04 

 
Reclamantes: Gabriel de Brito Porfírio, José Lucas Fogaça Aguiar. 
 
Resposta: Prezados candidatos, 

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

O argumento é improcedente. 
Literatura de Cordel é uma modalidade impressa de poesia, que já foi muito estigmatizada, mas hoje 

em dia é bem aceita e respeitada, tendo, inclusive, uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel. 

Devido ao linguajar despreocupado, regionalizado e informal utilizado para a composição dos textos 
essa modalidade de literatura nem sempre foi respeitada, e já houve até quem declarasse a morte do 

cordel, mas ainda não foi dessa vez. A cada dia os textos são mais valorizados por todo o Brasil e pelo 
mundo. Os textos são publicados em livretos fabricados praticamente de forma manual pelo próprio 

autor. Eles têm geralmente 8 páginas mas podem ter mais, variando entre 8 e 32. As páginas medem 

11x16cm e são comercializadas pelos próprios autores. Há alguns livros publicados, mas no geral a 
venda acontece dessa maneira. Leandro Gomes de Barros e João Martins de Athayde são dois dentre 

os primeiros poetas; e estes já possuem livretos publicados por editoras, sendo vendidos e reeditados 
constantemente. Não há como contar a quantidade de exemplares, pois a cada tiragem milhares de 

Prova Nível Médio/Técnico – Conhecimentos Gerais 
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exemplares são vendidos. Assim como muitos itens dos que compõem a nossa cultura, a literatura de 
cordel tem influência Portuguesa. Os autores das poesias se denominam trovadores e geralmente 

quando as declamam são acompanhados por uma viola, que eles mesmos tocam. Atua na transmissão 
de valores, informações, notícias e problemas enfrentados pelas camadas populares em seus 

cotidianos, em contextos urbanos e rurais. 

 
Fontes:                                                      

 http://www.scoopnest.com/pt/user/MTurismo/573139905968259072 

 http://mundocordel.blogspot.com.br/p/cordeis-na-web.html 

 http://www.significados.com.br/cordel/ 

 http://www.infoescola.com/literatura/literatura-de-cordel/ 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002285/228561POR.pdf 

 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Questão nº 11 
 

Reclamante: Higor Cordeiro dos Santos 
 

Resposta: Prezado candidato, 

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

O argumento é improcedente. 
 

Considerando o contexto em que se encontra empregada, a expressão “aguçadas” trata-se do 
sentido bem desenvolvido. Dessa forma, o significado adequado para tal expressão é “apuradas”; 

“penetrantes”; “atentas”. As demais opções de respostas são inadequadas à conjuntura de ideias 

evidenciadas no trecho. 
 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva. 
 

 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se 
por manter o gabarito provisório. 
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Questão nº 13 
 

 

Reclamantes: Bruno Veloso Santana, Tamiris da Silva Machado. 
 

Resposta: Prezados candidatos, 
 

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

O argumento é improcedente. 
Levando em consideração o trecho “Em sua origem, ela era usada para venerar a natureza e os deuses 

e para conectar o ser humano com forças maiores, envolvendo realidade, magia e crenças ”, a palavra 
“venerar” apresenta como antônimo, ou seja, como significado contrário, o termo “odiar”; “desprezar”; 

“desrespeitar”; “detestar”; “amaldiçoar”. As demais opções de respostas são inapropriadas ao 
questionamento abordado, já que não se referem à significação oposta da palavra em questão. 

 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva. 
 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 
 


