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ANEXO I 
RREESSUULLTTAADDOO  DDOO  JJUULLGGAAMMEENNTTOO  DDOOSS  RREECCUURRSSOOSS  AAOO  EEDDIITTAALL  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARR  NN..  

0066//22001155  --  RREEFFEERREENNTTEE  AAOO  GGAABBAARRIITTOO  PPRREELLIIMMIINNAARR  
N. INSCRIÇÃO 
/CANDIDATO 

CARGO PROVA QUESTÃO PARECER EFEITO 

ANA CLEIA 
VAZ COSTA 
DUTRA 

MONITOR 2 

PORTUGUÊS 10 

A questão 10 faz referencia a um 
significado discordante dos demais e não 
a um mesmo significado dos verbos 
apresentados. Dentre eles, o que não traz 
relação direta de significado é o 
verbo colaborar, uma vez que os demais, 
os verbos concordar, corroborar e 
aceitar trazem como um dos significados 
possíveis o sentido de assentimento, 
distinto do significado do verbo colaborar 
que, por isso, evidencia-se como a 
alternativa correta ao não conformar-se ao 
sentido dos demais verbos. 
 
RECURSO INDEFERIDO 

Questão 
MANTIDA 

MATEMÁTICA 18 

 A questão 18 requer uma resposta 
aproximada. 
Sob juros simples para que chegassem a 
uma quantia de 13 mil reais a aplicação 
deveria ficar por 6 anos e três meses na 
instituição financeira; 
Sob juros compostos, a mesma quantia 
deveria ficar por um período de 6 anos, 1 
mês e 15 dias aproximadamente. 
Assim, tanto para juros simples, como para 
juros compostos a resposta é de 
aproximadamente 6 anos, o que requer 
que apenas uma resposta seja apontada 
como correta, e esta foi apontada pelo 
gabarito. 
 
RECURSO INDEFERIDO. 

Questão 
MANTIDA 

MATEMÁTICA 20 

A questão 20 aponta uma resposta 
possível para a incógnita X que no caso 
é 6. Esta, uma vez somada a 4 perfaz 10. 
Assim, diante das possíveis repostas 
apontadas pela banca, uma delas foi 
apresentada no rol de alternativas 
devendo ser marcada. Até porque, a 
questão não faz menção a todas as 
possibilidades de resposta, mas limita-se a 
apresentar 4 alternativas, sendo que uma 
delas responde perfeitamente à questão. 
 
RECURSO INDEFERIDO. 

Questão 
MANTIDA 
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