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São Paulo Transporte 

 

Recursos contra o Gabarito Provisório da prova aplicada no Processo Seletivo 
São Paulo Transporte 

 
 

 

 
 

 
Questão nº 12 

 
Reclamante: Raíssa Gratão Andriotto 

 

Resposta: Prezada candidata, 
 

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

O argumento é improcedente. A resposta se refere à locução prepositiva e um pronome demonstrativo. 

O trecho destacado “apesar desse” é formado por uma locução prepositiva “apesar de” e um pronome 
demonstrativo “esse” que sofre contração. Segundo Terra e Nicola (2008, p. 220), a locução 

prepositiva corresponde ao conjunto de duas ou mais palavras que exerce o papel de preposição. Já os 
pronomes possessivos, referem-se às pessoas do discurso, indicando o que pertence a cada uma delas 

(p. 173). De acordo com tais autores, a locução conjuntiva corresponde ao conjunto de duas ou mais 
palavras com valor de conjunção. Em geral as locuções conjuntivas terminam pela palavra “que”: 

contanto que, à medida que, a fim de que etc. 

 
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 13 

 
Reclamante: Adriano Luis da Silva 
 
Resposta: Prezado candidato, 
 
A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
 
O argumento é improcedente. O enunciado denota que os catetos do triângulo são 12 cm e 16 cm. 
Logo, sua área será: 12*16 = 192 cm².  
 
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. 
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Questão nº 18 
 
Reclamante: Cândida Rosa Paraizo 
 
Resposta: Prezada candidata, 
 
A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
 
O argumento é improcedente. O enunciado é enfático, 14 / 4 = 3,5 / dia. Logo, serão cobrados 25*3,5 
= R$ 87,50 de Kauã. 
 
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 23 
 
Reclamantes: Alexander Kenzo Inoue, Anderson Rocha de Oliveira, Breno Reis, Cândida Rosa Paraizo, 
Cyrlene Mesquita Troise Guilherme, Gustavo Monteiro das Chagas, José Carlos Gualberto da Silva, 
Lucas Gercel de Noronha, Mariana da Silva Varela, Milene Fernandes Carvalho, Raíssa Gratão Andriotto 
e Nataly Suene de Almeida. 
 
Resposta: Prezados(as) candidatos(as), 
 
A Banca Examinadora analisou os recursos interpostos e decidiu o que segue: 
 
Os argumentos são procedentes. O gabarito deve ser alterado para opção de resposta B. Considere 
que suco: 1.200 ml e refrigerante: 800 ml. Somando 800 + 1.200 = 2.000 e a diferença 1.200 – 800 = 
400 ml.  
 
Fonte:  
PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
 
Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta- 
alteração do gabarito da questão de C para B. 
 
 

 
 

 
Questão nº 29 

 

Reclamantes: Anderson Rocha de Oliveira, Breno Reis, Cândida Rosa Paraizo, Gustavo Monteiro das 
Chagas, José Carlos Gualberto da Silva, Lucas Gercel de Noronha, Maria Jose Viaboni, Mariana da Silva 

Varela, Milene Fernandes Carvalho, Raíssa Gratão Andriotto e Murilo Souza Santos 

 
Resposta: Prezados(as) candidatos, 

 
A Banca Examinadora analisou os recursos interpostos e decidiu o que segue: 

 
Os argumentos são procedentes. O gabarito deve ser alterado para opção de resposta B. “Um dia 

antes, em 14 de março, a maior tragédia climática registrada no sudeste da África acontecia: a 

Nível Superior – Atualidades   
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passagem do ciclone Idai por Moçambique e também pelo Zimbábue e Malawi. A contagem de mortos 
passou dos 800. O evento foi considerado pela ONU como um efeito das mudanças climáticas e 

mobilizou a opinião pública internacional, assim como a solidariedade. Brasileiros ajudaram na 
reconstrução do país.” 

 

Fonte: 
Disponível em: http://www.r7.com/retrospectiva-2019/fotos/7-fatos-que-marcaram-o-noticiario-internacional- 

em-2019-31122019#!/foto/5  
 
Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se pela 
alteração do gabarito da questão de A para B. 

 
 

Questão nº 30 
 
Reclamantes: Adriano Luis da Silva, Alexander Kenzo Inoue e Milene Fernandes Carvalho 

 

Resposta: Prezados(as) candidatos(as), 
 

A Banca Examinadora analisou os recursos interpostos e decidiu o que segue: 
 

Os argumentos são improcedentes. O enunciado é enfático ao questionar sobre a notável arquitetura 

evidenciada na arte gótica. O estilo gótico foi uma fase da história da arte, que possuía características 
muito próprias com valores estéticos e filosóficos e que surgiu como resposta ao estilo românico. Esse 

movimento cultural e artístico desenvolve-se durante a Idade Média, no contexto do Renascimento do 
século XII e prolonga-se até ao advento do Renascimento Italiano em Florença, quando a inspiração 

clássica quebra a linguagem artística até então difundida. A arte gótica é marcada pela notável 
arquitetura de catedrais, arcos e abóbadas ogivais, formas esguias e grades vitrais. A inconsistência 

gráfica percebida não interfere na compreensão e no entendimento da questão, já que a única opção 

que excetua a indagação feita é “túneis”. 
 

Fonte:  
Disponível em: https://www.significados.com.br/gotico/ 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


