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Prefeitura Municipal de Araçatuba – Edital 2.2019 
 

Recursos contra o Gabarito Provisório das provas aplicadas no 
Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Araçatuba. 

 

 
 

 
Questão nº 4 - Língua Portuguesa 

 
Reclamante: Luiz Claudio dos Santos 
 

Resposta: Prezado candidato, 
 

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

A regra de concordância nominal diz que quando obrigado expressa um agradecimento deve concordar 
com quem fala, ou seja, com o emissor. 

Portanto, quem define a concordância desse adjetivo é o sexo de quem está agradecendo, ou seja, 
mulheres agradecem com obrigada, enquanto os homens agradecem com obrigado. 

Importante lembrar que há uma condição em que obrigado não deve ser flexionado, quando for 

substantivo. Nesse caso, permanecerá no masculino singular, independente de quem esteja falando. 
Uma dica para detectar o substantivo é perceber quem o acompanha, artigo, pronome, numeral e 

adjetivo são classes gramaticais que, em geral, acompanham o substantivo. Veja um exemplo: 
– Após ser socorrida, a mulher emocionada falou: “O meu obrigado a Deus e a todos os bombeiros que 

ajudaram no resgate.” 
(Fonte: https://www.novaconcursos.com.br/portal/noticias/dicas-da-pri-obrigado-ou-obrigada-2018-

06/) 

Verifica-se tal circunstância em relação à questão recorrida: existe um artigo – no caso, “um” 
precedendo a palavra, a indicar que se trata de um substantivo. Neste caso, deve-se utilizar “obrigado”. 

 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se por 
alterar a questão do gabarito de A para D. 
 

 

 
Questão nº 14- Matemática 

 
Reclamantes: Adriana Paula T. Ferreira 
 
Resposta: Prezada candidata, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente, o enunciado solicita o percentual de algarismos em relação aos 

NÚMEROS de 1 a 100, portanto a base de cálculo é 100 (são 100 números de 1 a 100). Como se 

repete 20 vezes o algarismo 5     20 / 100 = 20% 
 

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

Prova Nível Superior  


