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Processo Seletivo Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal 

 

Recursos contra o Gabarito Provisório das provas aplicadas no 
Processo Seletivo Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal  

 
 

 

 
 
 

Questão nº 09 – Língua Portuguesa 
 
Reclamante: Grazielly Miranda de Sousa 
 
Resposta: Prezada candidata, 

 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. A afirmativa correta, conforme a gramática normativa da Língua 

Portuguesa é “Houve dois meses sem mudanças na concepção de envelhecimento”, já que os verbos 
impessoais sempre são conjugados na 3ª pessoa do singular. As demais afirmativas evidenciam a 

concordância verbal adequada, a saber:  

• Construíram-se novas regras que irão influenciar na qualidade de vida: no caso em que a palavra “se” 
é partícula apassivadora, o verbo deverá ser conjugado concordando com o sujeito da oração; 

• A saúde física e mental, assim como as relações interpessoais determinam a qualidade de vida: 
sujeitos ligados por “assim como”, verbo é conjugado no plural; e,  

 Tanto as condições de saúde quanto o uso de novas tecnologias têm contribuído para a longevidade 

da população: sujeitos ligados por “tanto, quanto”, o verbo vai para o plural ou concorda com o 
núcleo mais próximo.  

O enunciado é enfático ao indagar a respeito da a afirmativa inadmissível em relação à concordância 

verbal, conforme a norma-padrão 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 10 - Língua Portuguesa 

 
Reclamante: Raquel Alves Pereira 
 
Respostas: Prezada candidata, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. A afirmativa correta, segundo a gramática normativa da Língua 

Portuguesa é “Os hábitos de vida tinham algo de misterioso”, já que nas expressões formadas por 

pronome indefinido neutro (nada, algo, muito, tanto etc.) + preposição “de” + adjetivo, este último 
geralmente é usado no masculino singular. As demais afirmativas evidenciam a concordância verbal 

adequada, a saber:  
 
 

• Elas só desejam ter autonomia e independência: quando a palavra “só” equivale a “somente” ou 

“apenas”, tem função adverbial, ficando, portanto, invariável; 

Prova – Superior Manhã 
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• São solicitadas aposentadorias dignas e proventos mensais: o adjetivo concorda em gênero e número 
com o substantivo mais próximo; e,  

• Há bastantes critérios para avaliar a qualidade de vida na velhice: quando tem a função de adjetivo, a 
palavra “bastante” deve concordar em gênero e número com o substantivo. 

 

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 19 - Informática 
 
Reclamante: Ricardo Veloso Manhães Seabra 
 
Respostas: Prezado candidato, 

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

O argumento é improcedente. O Word 2016 traz 5 possibilidades de formatação de colunas: Uma, 

Duas, Três, Esquerda e Direita, considerando que ainda pode ser personalizado o número de colunas. 
 

Fonte:  
Microsoft Word 2016. Acesso em: 05/11/2019 – Pág. 23. 

https://s3.amazonaws.com/ead_casa/ead_casa/ead_casa/CursoSecaoItem/9877-microsoft-word-2016-
marcio-hunecke.pdf  

 

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

 
Questão nº 21 – Conhecimentos Gerais 

 
Reclamante: Geovanna Alves de Oliveira 
 
Respostas: Prezada candidata, 

 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. Podemos afirmar que “o processo de impeachment do Presidente Donald 

Trump é em decorrência dele ter solicitado à Ucrânia que investigasse um rival político, Joe Biden, um 
dos principais candidatos à nomeação democrata para a eleição de 2020” e “os democratas Andrew 

Johnson, em 1868, e Bill Clinton, em 1998, sofreram impeachment em votação da Câmara, mas foram 
absolvidos pelo Senado”. No entanto, o republicano Richard Nixon renunciou em meio ao processo, 

antes da votação da Câmara, em 1974. Assim, somente as afirmativas I e II estão corretas. 

 
Fontes:  

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-49815499    
https://exame.abril.com.br/mundo/democratas-poem-meta-de-impeachment-para-dezembro-mas-ha 

obstaculos/  

 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 
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Questão nº 23 – Conhecimentos Gerais 

 
Reclamante: Hiann Riell Sotero da Silva 
 
Respostas: Prezado candidato, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. A Costa Rica é um pais da América Central; não fazendo parte do 

Mercosul. 

 
Fontes:  

https://www.mercosur.int/pt-br/quem-somos/paises-do-mercosul/ 
https://oglobo.globo.com/economia/posicao-do-brasil-sobre-acordos-pode-afetar-mercosul-24043466  

 
 

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

 
Questão nº 26 – Conhecimentos Gerais 

 
Reclamante: Geovanna Alves de Oliveira 
 
Respostas: Prezada candidata, 
 

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

O argumento é improcedente. Os estudos técnicos realizados pela Petrobras sobre a origem do 
petróleo que contamina mais de 2,5 mil quilômetros do litoral do Nordeste confirmam não apenas que 

o produto teria origem na Venezuela, mas de quais campos venezuelanos o material foi retirado. A 
constatação foi possível após a Petrobras comparar a composição química do material recolhido nas 

praias, com centenas de amostras de petróleo de todo o mundo, que a Petrobras mantém em um 
centro de pesquisas localizado na Ilha do Fundão, no Rio. 

 
 

Fonte:  

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,petrobras-identificou-3-campos-petroliferos-da-
venezuela-como-origem-do-oleo-derramado-no-nordeste,70003063717  

 
 

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

 
Questão nº 27 – Conhecimentos Gerais 

 
Reclamante: Geovanna Alves de Oliveira 
 
Respostas: Prezada candidata, 

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

O argumento é improcedente. É possível afirmar que “de acordo com o TSE boliviano, o partido de Evo, 
o MAS-IPSP, venceu as eleições com, aproximadamente 47% dos votos contra cerca de 36% do 

partido do opositor Carlos Mesa, o CC (Comunidad Ciudadana); “o Ministério das Relações Exteriores do 

https://www.mercosur.int/pt-br/quem-somos/paises-do-mercosul/
https://oglobo.globo.com/economia/posicao-do-brasil-sobre-acordos-pode-afetar-mercosul-24043466
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Brasil afirmou, ainda, durante os resultados preliminares, que não reconhecia a reeleição de Evo 
Morales”; e, por fim, “o resultado preliminar começou a divergir do resultado do voto a voto, enquanto 

a preliminar indicava a reeleição do Presidente Evo Morales; o voto a voto apontava a disputa de um 
segundo turno de Morales contra Carlos Mesa”. Dessa forma, as afirmativas evidenciadas para análise 

são verdadeiras. 
 

Fonte:  

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/10/26/corte-eleitoral-da-bolivia-confirma-reeleicao-de-evo-
morales-e-se-diz-aberta-a-auditorias.ghtml  

 
 

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

 
Questão nº 29 – Conhecimentos Gerais 

 
Reclamante: Ricardo Veloso Manhães Seabra e Thiago Gonçalves do Carmo 
 
Respostas: Prezados candidatos, 

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

O argumento é improcedente. O governo de Adel Abdel Mahdi foi formado por tecnocratas e prometeu 

aproximar a classe política da população, combater os privilégios e a corrupção, mas o fato de ter 
concorrido como candidato independente sem apoio de um partido o deixou especialmente vulnerável a  

 
 

esta mesma classe política, com quem fez acordos. Percebe-se, portanto, conforme referência segura e 
confiável que o nome (grafia) está coerente com as informações evidenciadas na questão. 

 
Fonte:  

https://oglobo.globo.com/mundo/repressao-tiros-em-protestos-deixa-mais-de-40-mortos-mais-de-2-mil-

feridos-no-iraque-24041979  
 

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

 
Questão nº 30 – Conhecimentos Gerais 

 
Reclamante: Catarina Mesquita Obando 
 
Respostas: Prezada candidata, 

 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. Francisco (em latim: Franciscus), S. J., nascido Jorge Mario Bergoglio 

(Buenos Aires, 17 de dezembro de 1936), é o 266º Papa da Igreja Católica e atual Chefe de Estado da 
Cidade Estado do Vaticano, sucedendo ao Papa Bento XVI, que abdicou ao papado em 28 de fevereiro 

de 2013. É o primeiro Papa nascido no Novo Mundo, o primeiro latino-americano, o primeiro pontífice 
do hemisfério Sul, o primeiro papa a utilizar o nome de Francisco, o primeiro pontífice não europeu em 

mais de 1.200 anos (o último havia sido Gregório III, morto em 741) e também o primeiro Papa jesuíta 

da História. Tornou-se arcebispo de Buenos Aires, em 28 de fevereiro de 1998, sendo foi elevado ao 
cardinalato em 21 de fevereiro de 2001: véspera da festa da Cátedra de São Pedro, com o título de 

https://oglobo.globo.com/mundo/repressao-tiros-em-protestos-deixa-mais-de-40-mortos-mais-de-2-mil-feridos-no-iraque-24041979
https://oglobo.globo.com/mundo/repressao-tiros-em-protestos-deixa-mais-de-40-mortos-mais-de-2-mil-feridos-no-iraque-24041979
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Cardeal-Presbítero de São Roberto Belarmino, pelo Santo Padre São João Paulo II. Foi eleito Papa em 
13 de março de 2013. Um Estado secular ou laico é um conceito do secularismo onde o poder do 

Estado é oficialmente imparcial em relação às questões religiosas, não apoiando nem se opondo a 
nenhuma religião. Cabe ressaltar, ainda, que a questão está em conformidade com o conteúdo 

programático “atualidades”. 

 
Fonte:  

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/10/25/sinodo-da-amazonia-papa-francisco-pede-desculpas-por-
roubo-de-estatuas-indigenas-de-igreja-em-roma.ghtml  

 
 

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

 
Questão nº 03 – Língua Portuguesa 

 
Reclamante: Fabiula Souza e Silva 
 
Respostas: Prezada candidata, 

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

O argumento é improcedente. A alternativa na qual todas as palavras estão escritas corretamente é: 

útil, leem, anéis, anzóis, hifens. A palavra “útil” recebe acento porque é uma paroxítona terminada em 
“l”; a palavra “leem” não recebe acento circunflexo porque está na 3ª pessoa do plural do presente do 

indicativo do verbo “ler”; as palavras “anéis” e “anzóis” recebem acento porque são ditongos abertos –
“éi” e “ói” seguidos de “s”; a palavra “hifens” é uma paroxítona terminada em “ens” e não recebe 

acento. 

 
Fonte: TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008, p. 52-56. 

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

 

 
Questão nº 08 - Língua Portuguesa 

 
Reclamante: Allana Karolina de Melo Lopes, Isadora Moreira Gouvea, Cassio Tessmer Elias Soares e 

Victória da Silva Sousa 
 
Respostas: Prezados candidatos, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. Deve ocorrer crase em: “Retornaram tarde à casa dos avós”. Segundo 

Terra e Nicola (2008, p. 351), se a palavra “casa” estiver especificada (como no caso de casa dos 
avós), passará a admitir o artigo e, consequentemente, ocorrerá a crase diante delas – desde que o 

Prova - Superior Tarde 

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/10/25/sinodo-da-amazonia-papa-francisco-pede-desculpas-por-roubo-de-estatuas-indigenas-de-igreja-em-roma.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/10/25/sinodo-da-amazonia-papa-francisco-pede-desculpas-por-roubo-de-estatuas-indigenas-de-igreja-em-roma.ghtml
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termo regente (o verbo “retornaram”) exija a preposição “a”. A palavra “terra” em “Ele retornou a 
terra”, no sentido de “chão firme”, não admite a anteposição do artigo “a”, por isso não ocorre crase. O 

mesmo ocorre com a palavra “casa” em “Retornaram tarde a casa”, no sentido de “lar”, “moradia”. Na 
oração “Ele me retornou a carta”, o verbo exige um objeto indireto “me” (= a mim) e um objeto direto 

“a carta”, que não é preposicionado. Por isso, não ocorre a crase. 

 
Fonte: TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008. 

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

 
Questão nº 11 - Informática 

 
Reclamante: Marcelo Lopes Araújo e George Harrison Santos 
 
Respostas: Prezados candidatos, 

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

O argumento é improcedente. PPSX se trata da extensão padrão para apresentações do PowerPoint. Ao 
ser aberto, o arquivo entra em modo de apresentação. PPTX, ao ser aberto, o arquivo fica em modo de 

edição. 

 
Fonte:  

Microsoft PowerPoint 2016. Acesso em: 05/11/2019 – Pág. 3. 
https://s3.amazonaws.com/ead_casa/ead_casa/ead_casa/CursoSecaoItem/10305-microsoft-

powerpoint-2016-marcio-hunecke.pdf   
 
 
Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 
 
 

 
Questão nº 12 - Informática 

 
Reclamante: Natália Fragoso dos Santos 
 
Respostas: Prezada candidata, 

 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. São consideradas guias do PowerPoint 2016: Arquivo; Página Inicial; 

Inserir; Design; Transições; Animações; Apresentação de Slides; Revisão; Exibir. 
 

Fonte:  
Microsoft PowerPoint 2016 – Acesso em: 05 Nov. 2019. – Pág. 4 

https://s3.amazonaws.com/ead_casa/ead_casa/ead_casa/CursoSecaoItem/10305-microsoft-powerpoint-

2016-marcio-hunecke.pdf  
 
 
Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 
 

https://s3.amazonaws.com/ead_casa/ead_casa/ead_casa/CursoSecaoItem/10305-microsoft-powerpoint-2016-marcio-hunecke.pdf
https://s3.amazonaws.com/ead_casa/ead_casa/ead_casa/CursoSecaoItem/10305-microsoft-powerpoint-2016-marcio-hunecke.pdf
https://s3.amazonaws.com/ead_casa/ead_casa/ead_casa/CursoSecaoItem/10305-microsoft-powerpoint-2016-marcio-hunecke.pdf
https://s3.amazonaws.com/ead_casa/ead_casa/ead_casa/CursoSecaoItem/10305-microsoft-powerpoint-2016-marcio-hunecke.pdf
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Questão nº 17 - Informática 

 
Reclamante: Daniele Santana Lima 
 
Respostas: Prezada candidata, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue:  
O argumento é improcedente. São considerados operadores de referência no Microsoft Excel 2016: [:];  

[;]; e, [espaço em branco]. 
 

Fonte:  

Microsoft Excel 2016 – Acesso em: 05/11/2019 – Pág. 8. 
https://s3.amazonaws.com/ead_casa/ead_casa/ead_casa/CursoSecaoItem/9875-microsoft-excel-2016-

marcio-hunecke.pdf  
 

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

 
Questão nº 21 – Conhecimentos Gerais 

 
Reclamante: Isadora Moreira Gouvea, Maria Rosimeire Sampaio Felismino e Isabelle Karoline Melo da 

Costa 

 
Respostas: Prezadas candidatas, 

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

O argumento é improcedente. A existência da camada de ozônio na estratosfera é fundamental, pois 

ela impede que grande parte das radiações ultravioleta atinja a superfície terrestre. Quando a radiação 
ultravioleta atinge a superfície terrestre, pode desencadear diversos danos nos mais variados seres 

vivos, a saber: desenvolvimento de câncer de pele; aumento da frequência de ativações da replicação 
do vírus herpes em indivíduos que o tenham contraído, desenvolvendo as lesões características da 

doença; cegueira provocada pelo aumento da catarata em indivíduos com tendência a desenvolvê-la; 

aumento da temperatura do planeta (aquecimento global), já que um maior número de raios 
ultravioleta atinge a superfície da Terra, aumentando a retenção de calor. 

 
Fontes:  

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-e-camada-ozonio.htm  
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/10/25/por-que-o-buraco-na-camada-de-ozonio-esta-

no-menor-tamanho-ja-registrado.ghtml  

 
 

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

 
 

Questão nº 24 – Conhecimentos Gerais 
 
Reclamante: Ana Clara Saraiva Diniz e Maria Rosimeire Sampaio Felismino 

 
Respostas: Prezadas candidatas, 
 

https://s3.amazonaws.com/ead_casa/ead_casa/ead_casa/CursoSecaoItem/9875-microsoft-excel-2016-marcio-hunecke.pdf
https://s3.amazonaws.com/ead_casa/ead_casa/ead_casa/CursoSecaoItem/9875-microsoft-excel-2016-marcio-hunecke.pdf
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-e-camada-ozonio.htm
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/10/25/por-que-o-buraco-na-camada-de-ozonio-esta-no-menor-tamanho-ja-registrado.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/10/25/por-que-o-buraco-na-camada-de-ozonio-esta-no-menor-tamanho-ja-registrado.ghtml
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A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. A afirmativa IV é incorreta, pois as novas regras não valerão para os 

servidores estaduais e dos municípios com regime próprio de Previdência, uma vez que o projeto 
aprovado pela comissão especial tirou a extensão das regras da reforma para estados e municípios. No 

entanto, as demais afirmativas (I, II e III) estão corretas, pois: “a idade mínima de aposentadoria será 

de 62 anos para mulheres e de 65 para homens, tanto para a iniciativa privada quanto para os 
servidores públicos”; “o tempo mínimo de contribuição na nova regra será de 15 anos para mulheres e 

20 anos para homens; “professores do ensino básico, policiais federais, legislativos e agentes 
penitenciários e educativos terão regras diferenciadas”.  

 
Fonte:  

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/10/22/reforma-da-previdencia-entenda-ponto-a-ponto-a-

proposta-aprovada-em-2o-turno-no-senado.ghtml  
 

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

 
Questão nº 26 – Conhecimentos Gerais 

 
Reclamante: Giulia Arianna Ghawanloo e Isadora Moreira Gouvea 

 
Respostas: Prezadas candidatas, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é procedente. A questão deve ser anulada. O maior acidente ambiental que gerou 

prejuízos a Vale foi o rompimento da barragem em Brumadinho. 
 

Fonte:  

https://www.stoodi.com.br/blog/2018/05/16/desastres-ambientais/  
 

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

 

 

 
 

Questão nº 02 – Língua Portuguesa 
 
Reclamante: Mariana Marques De Faria e Vítor Guilherme Cordeiro De Souza 

 
Respostas: Prezados candidatos, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. De acordo com o trecho “Talvez a coisa mais importante da vida seja 

não vencer na vida, não se realizar”, a expressão “talvez” exprime circunstância de “incerteza”; 

“dúvida”; “indefinição”; “indecisão”. Considerando a conjuntura das ideias apresentadas, ou seja, o 
contexto textual, o autor evidencia uma incerteza em se tratando do que seja a coisa mais importante 

da vida. 
 

Prova - Nível Médio  

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/10/22/reforma-da-previdencia-entenda-ponto-a-ponto-a-proposta-aprovada-em-2o-turno-no-senado.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/10/22/reforma-da-previdencia-entenda-ponto-a-ponto-a-proposta-aprovada-em-2o-turno-no-senado.ghtml
https://www.stoodi.com.br/blog/2018/05/16/desastres-ambientais/
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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 10 - Língua Portuguesa 

 
Reclamante: André Luís Mendonça, Mateus Antônio Sousa Ferreira, Laura Marques dos Santos e 

Thiago Mendes Sousa 

 
Respostas: Prezados candidatos, 

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

O argumento é improcedente.  
Dígrafo vocálico: trata-se do encontro de uma vogal seguida das letras n ou m, acarretando um fonema 

vocálico. Nesse tipo de dígrafo, essas vogais são utilizadas para nasalizar as vogais (expandir). 

Dígrafo consonantal: consiste no encontro definido de duas letras que, juntas, representam um fonema 
consonantal, tendo também um único som (terra; nossa; piscina). 

 
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 23 - Matemática 
 
Reclamante: André Luís Mendonça e Guilherme Matheus Ribeiro Da Silva 

 
Respostas: Prezados candidatos, 

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

O argumento é improcedente. Valor final: 4000*0,9 = 3600; Porcentagem: 3600/4500 = 0,8 = 80% 
 

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. 
 


