
ID PROVA QUESTÃO FUNDAMENTAÇÃO SITUAÇÃO

5
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5
Numero de inscricao 11529 cargo cantineira, a questao 5, 7 e 20 estao corrigidas erradas. Favor verificar.
Claudia de Fatima Carneiro Costa

DEFERIDO

6
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5

Questão 5 e questão 20.
Eu marquei na questão 5 letra A.
E na questão 20 marquei a letra B
E no gabarito elas estão erradas.
Pq?

DEFERIDO

7 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 9
A questão de português número 09 para auxiliar de escritorio, é tido como mãos de obras está no plural, 
quando a única forma correta é Mãos de Obra. Gostaria que fosse reavaliada essa questão.

INDEFERIDO

8 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 18

A questao da disciplina de matematica, questao numero 18 que fala da duraçao de um show, o gabarito 
esta marcando alternativa A sendo que contando as horas daria com total certeza alternativa C. Gostaria de 
saber com qual fundamento seria a alternatina A se de 21hs as 24hs daria 3hs e 15 pra 38 daria 23 min, e 35 
menos 25 segundos restaria 10segundos. Portanto daria alternatina C. 
Outrage  questao que cabe recurso da disciplina de portugues a questao de numero 9 os substantivos 
corretanente colocados no plural sem nenhuma duvida seria a alternativa C e no gabarito esta constando a 
alternativa B.

INDEFERIDO

9 FISCAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO 20

Questão 20
Numa empresa trabalham 50 pessoas conforme
apresentado na tabela abaixo:
                             Solteiro                    Casado             Desquitado                 Total
Masculino                       4                     17                              4                          25
Feminino                        6                     16                              3                          25
Total                               10                   33                              7                          50
Um funcionário do sexo masculino ganhou um prêmio em
um sorteio realizado pela empresa. A probabilidade de que
ele seja solteiro é:
a) 4 %.
b) 8%.
c) 10 %.
d) 16 %

Solteiros - Aquele que ainda não se casou
Desquite - é um termo do direito que era usado para designar as separações matrimoniais antes da 
instituição do divórcio. Equivale à atual separação, na qual ocorre a separação dos cônjuges e de seus bens, 
mas não ocorre a dissolução do vínculo matrimonial.

Sendo assim o número de homens solteiros é igual a 4, que representa 8% resposta de letra B e não D 
como foi informado em gabarito preliminar. Posto isso pede-se a correção do Gabarito.

INDEFERIDO

10
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5
Boa tarde tem questões que fiz correto na prova e no gabarito está marcando outra letra peço por favor 
que conferem.Questões de número 05,07,20.Obrigado.

DEFERIDO

12
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5

3 questões de acordo com o gabarito preliminar estão incorretas, sendo elas 05, 07 e 20

Questão número 05.
A palavra monossilaba é pá. Resposta correta letra A. 

Questão número 07.
Palavra preenchida com x é vexame. Resposta correta letra A.

Questão número 20.
A blusa é R$120,00 com desconto de 10% ela pagará R$108,00, pois o desconto é de R$12,00 
Sendo assim a resposta correta é a letra B.

DEFERIDO

17 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1

Acredito que a questão 01 e 02 devam ser analisadas (auxiliar de escritório). Meu argumento da questão 
01, é que Hagar faz um comentário de Gork, sem ter muito um fundamento de desprezo, o comentário 
talvez tenha duplo sentido, pois na tira não há uma certa desavença entre Hagar e Gork. Marquei a letra b, 
sendo a correta a letra d (talvez haja duas respostas). A 02 é que os adjetivos eternos e ritmadas estariam 
sim se referindo a sangue e asa , sendo em sentido conotativo. Agradeço a atenção!

INDEFERIDO

18
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

4
A questão numero 4 contém "2 alternativas corretas" "c" e "d", portanto deve ser anulada, pois segundo 
edital só poderia conter uma única alternativa correta.

DEFERIDO

20
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5

Cara banca de correção , boa tarde !

Por meio deste  , venho comunicar que as seguintes questões (5 ,13, 20) da prova referente ao processo 
seletivo para o cargo de  cantineira está com erros, pois as devidas respostas que conduz as mesmas não 
confere a prova real das mesmas questões , sendo assim peço a avaliação dos mesmos ao gabarito que 
foram divulgados e aguardo um retorno .

                                                                                        Desde já agradeço a compreensão!

INDEFERIDO

21
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

4 A mesma possui duas respostas iguais letras "c" e "d" QUESTÃO ANULADA

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR



22 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 2

Boa tarde, venho através deste pedir a retificação da questão 2. 
- Questão 02 - Leia os versos:
?Não sou alegre nem sou triste;?(1ª estrofe)
?Tem sangue eterno a asa ritmada.? (4ª estrofe)[Cecília Meireles]
Quanto aos adjetivos destacados, identifique a afirmativa
correta:

a afirmativa I dizia: " Os adjetivos alegre e triste, segundo o eu lírico, são qualidades peculiares à sua 
condição de poeta." apenas com a passagem citada, sozinha, não é possivel inferir tal significado, visto que 
a passagem atribui um estado e não uma qualidade peculiar. o trecho ORIGINAL("Não sou alegre nem sou 
triste: sou poeta.") do poema de Cecília sim poderia trazer o significado proposto pela afirmativa, mas na 
passagem da questão isso não é possível, o que torna a alternativa B incorreta.

Ao analisar a afirmativa III. "Os adjetivos eterno e ritmada referem-se, respectivamente, a sangue e asa, 
usadas em sentido conotativo."  verifica-se que ela está correta, pois "eterno" e "ritmada" são 
características atribuídas a sangue e asa, respectivamente. Nota-se que ambas estão em sentido conotativo 
pois apresentam um significado emocional na passagem. O que torna a alternativa C a única alternativa 
correta. 

REFERÊNCIAS:
1) Sentido Conotativo é uma frase que é comum o uso de palavras ou expressões que nos remetem a ideias 
e associações que vêm da experiência individual ou coletiva. O sentido conotativo é empregado na 
literatura e na linguagem afetiva. Pode ter um significado emocional, sentimental.
Disponível em: http://www.dicionarioinformal.com.br/sentido+conotativo/
2)- Cecília: ?não sou alegre nem triste: sou poeta? 
Disponível em: https://acasadevidro.com/2012/01/24/cecilia-nao-sou-alegre-nem-triste-sou-poeta/

DEFERIDO

23
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

20

A resposta correta é a letra B. Nove horas e cinco minutos. Pois conta 22:10;
 23:10;
24;10;
01:10: 
02:10; 
03:10; 
04:10; 
05:10:
 06:10:
 07:10;- 5Minutos
Total: 09hs e 05 minutos

INDEFERIDO

24
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

4 As letras C e D estão corretas. QUESTÃO ANULADA

25
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5

05 - Assinale a alternativa que possui uma palavra
monossílaba:
a) pá.
b) vilarejo.
c) fada.
d) sapato.

Monossílabas - São as palavras que possuem uma só sílaba. 

Exemplos: pó, fé, sul, má, pá.

no gabarito consta que a resposta certa é a B!

07 -Identifique a palavra que deve ser preenchida com x:
a) ve__ame.
b) capri___o.
c) mar____a.
d) en___ente.

A RESPOSTA certa seria VEXAME (A)

No gabarito consta D-ENCHENTE

DEFERIDO

26 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 5

Os substantivos cobrados no ensino fundamental (assim cobrado no edital) em materiais pesquisados, não 
encontrei "específico e genérico" como exemplos. Pois se dizia flexão dos substantivos (gênero, número é 
grau); classificação ( comuns, próprios, abstratos, concretos, primitivos, derivados, simples, compostos e 
coletivo). Me desculpem se estiver errado, mas talvez os citados (abstrato e genérico) foram cobrados em 
uma etapa mais avançada e não no ensino fundamental. Obrigado pela atenção!

INDEFERIDO

27
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20
A questão  20 o resultado de 10 % de 120 é 12,  portanto a resposta certa é a letra b. O número  da minha  
inscrição é 12086.

DEFERIDO

28
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

5

A palavra treva presente em todas as opções tem variação em número. Singular=treva
                                       Plural=trevas.
Segundo dicionário da língua portuguesa.
FTD.   Supervisão: Adriano da Gama Kury.

QUESTÃO ANULADA



29 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 4

O objetivo deste recurso é a retificação da questão 4, mais especificamente sobre a afirmativa I 
"I. Não há hoje no mundo, em qualquer domínio de atividade artística, um artista cuja arte contenha maior 
universalidade que a de Charles Chaplin." 
o gabarito preliminar da a entender que a palavra "qualquer" têm valor de adjetivo, o que não é correto 
a palavra em questão, no contexto, trata-se de uma pronome indefinido substantivo que dá ideia de lugar, 
portanto não atribui características, não podendo exercer o papel de um adjetivo.

Com base nas afirmações acima, chega-se a conclusão que a única alternativa correta é a "C". 

REFERÊNCIAS:
- Pronomes Indefinidos. Disponível em: http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf50.php

INDEFERIDO

31 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 17
Quando eu estava conferindo o gabarito a questão 17 ta mfalando que a resposta e a letra A mas nao e e a 
letra B nnao tem como ser outro resultado  ja pesquisei na internet e a resposta e a letra B se vcs poderem 
conferir  agradeço

INDEFERIDO

32
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20 Caro colega 10% DE DESCONTO DE 120,00 SERIA 108,00. Aguardo sua analise. Obrigado DEFERIDO

35
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

4
duas questão com a mesma resposta marquei a d a certa foi a c que são as mesmas que estão corretas 
c quaisquer cidadãos 
d quaisquer cidadãos

DEFERIDO

36
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

7

A resposta correta da questão 07 é a letra A, Vexame, pois é a única que deve ser grafada com a letra X, 
conforme o que se pede no enunciado.
https://www.dicio.com.br/enchente/

enchente

Significado de Enchente
substantivo feminino
Inundação, cheia do rio que transborda; torrente.
[Figurado] Excesso, abundância, quantidade excessiva.

Sinônimos de Enchente
Enchente é sinônimo de: alagamento, aluvião, dilúvio, inundação

Definição de Enchente
Classe gramatical: adjetivo de dois gêneros e substantivo feminino
Separação silábica: en-chen-te
Plural: enchentes

DEFERIDO

37
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

4

Pesso a anulação da questão 4... Tem 2 perguntas repetidas (A)questao C quaisquer cidadãos e a (D) 
quaisquer cidadãos estao iguais entao fui influenciado ao erro ..tambem no edital esta falando prova escrita 
será constituída de questões objetivas, cada uma delas com 4 (quatro) 
alternativas das quais uma única será correta (nao 2)

QUESTÃO ANULADA

39
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5

A questão pede para assinalar a alternativa que possui uma palavra monossílaba, e conforme o gabarito 
preliminar a questão B (vilarejo) é a correta, porém, vilarejo é uma polissílaba e não uma monossílaba. A 
questão correta é a letra A (pá) que é uma palavra monossílaba. 

https://www.normaculta.com.br/monossilabos-tonicos-e-atonos/
Monossílabos tônicos e átonos

Monossílabos são palavras que têm apenas uma sílaba. Podem ser chamados também de palavras 
monossilábicas. Conforme a intensidade com que são pronunciados, os monossílabos são classificados em 
monossílabos tônicos e monossílabos átonos.

Monossílabos tônicos

Os monossílabos tônicos possuem autonomia fonética e semântica, ou seja, são proferidos com força e 
mantêm o seu significado próprio, independentemente de virem inseridos numa frase ou isolados.

Podem ser ou não acentuados, sendo, contudo, obrigatória a acentuação dos monossílabos tônicos 
terminados em: a, as, e, es, o, os, éu, éus, éi, éis, ói, óis.

Exemplos de monossílabos tônicos acentuados:

a / as: pá, má, lá, cá, chás, já, há, fãs, lã, sã,...
e / es: pé, ré, vê, lê, sê, dê, crê, mês, três, fé,...
o / os: pó, só, nó, dó, cós, pôs, pós, nós, vós,...
éu / éus: céu, véu, véus, céus, léu, réu, réus,...
éi / éis: réis, méis, géis,...
ói / óis: dói, mói, rói, sóis,...

DEFERIDO

40 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 0 o item 3, das 5 afirmativas da questão é verdadeiro INDEFERIDO

41
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

4
A Questão de número " 4 " da prova para o processo seletivo de serviços gerais  apresenta duas respostas 
corretas , sendo elas a Letra (C) e (D).

QUESTÃO ANULADA

42
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20
O gabarito está marcando resposta letra (d) sendo que 10% de 120 é 12 , então a resposta certa é a letra 
b....

DEFERIDO

43
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

4

Peço  a anulação da questão 4... Tem 2 perguntas repetidas a questao (C) quaisquer cidadãos e a (D) 
quaisquer cidadãos estao iguais entao fui influenciado ao erro ..tambem no edital esta falando prova escrita 
será constituída de questões objetivas, cada uma delas com 4 (quatro) 
alternativas das quais uma única será correta (nao 2)

QUESTÃO ANULADA



44
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20

No gabarito esta a resposta a letra "D", 
porém a questão solicita o "valor pago com DESCONTO A VISTA DE 10%", sendo assim uma blusa com valor 
de R$ 120,00 com 10% de desconto seria a seguinte conta:

R$120,00 X10% = R$12,00

R$120,00 - R$12,00 = R$ 108,00 que é a resposta letra "B" e não a letra "D" que é o valor de R$130,00 que é 
superior ao valor de compra da blusa

DEFERIDO

45
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5 A única palavra monossílaba da questão é "pá". E no gabarito diz que é "vilarejo" (polissílaba). DEFERIDO

46
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

7
A questão pede para que identifique a palavra que seria escrita com a letra "X",mas na questão existe duas 
opições,sendo elas "vexame", e "enxente. Será valida qualquer umas das opções??

INDEFERIDO

47 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 13

Boa tarde senhores, na questão de número 13, há uma incoerência, pois, a resposta do gabarito tras a 
opção C, como resposta, dando 20 dias e 20 horas, se uma hora tem 60 minutos, multiplicando por dois 
daria 60, e dividindo por 1000,são aproximadamente 16 dias e não exatamente 20 dias  e 20 horas,porém 
essa opção não tem na questão.

obrigado

INDEFERIDO

48
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20
Sobre a questão 20, se Joana comprou a blusa de R$120,00, e pagou a vista, então ela tem R$12,00 de 
desconto ou seja 10%, daí a blusa vai para R$108,00, então resposta certa letra B e não D conforme 
gabarito

DEFERIDO

49
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

5 Duas alternativas iguais sendo elas a resposta correta da questão. INDEFERIDO

50
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

5
Tendo duas alternativas iguais (letra C e a letra D) para a mesma pergunta na questão de lingua de 
portuguesa. Desde já grato pela att,

INDEFERIDO

51
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

4

A questão a ser discutida  refere-se as provas aplicadas para os cargos que exigem  ensino fundamental 
sendo que na questão numero 04 haviam duas respostas iguais sendo as letras(c) e (d)....

Questão 04: O plural de ``qualquer cidadão´´ é:

a)qualquer cidadãos
b)quaisquer cidadões
c)quaisquer cidadãos
d)quaisquer cidadãos

Peço a gentileza de se verificar a questão ai exposta...

QUESTÃO ANULADA

52 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 14

A resposta correta seria a alternativa A, porque a questão pede a área total do jardim. Isto é, a área total 
do losango.
E a alternativa C representa apenas um quarto dessa área.
O losango está dividido em 4 triângulos e a alternativa C representa apenas a área de um desses triângulos.
A área dos 4 triângulos juntos, que é a área total do losango, é a alternativa A.
A resposta correta é a alternativa A.

INDEFERIDO

53
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20

a Funda mentação do recuso é que se joana vair ter um de 10%  em uma blusa que custa 120,00 R$ se pagar 
a vista  ela pagando a vista e recebendo o desconto de 10% , ela vai pagar 108.00 R$ e nunca 130.00 como 
esta marcando na resposta  da questão 20 de matematica do cargo de trabalhor braçal  aresposta certa é B 
e não  D.
         Obrigado pela atenção e que seja corrigido no gabarito.

DEFERIDO

54
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20
O desconto será de !0% do valor de R$120,00.Logo joana retira um desconto de R$12 de R$120.R$120-
R$12=R$108,00.A resposta é B)R$108,00.

DEFERIDO

57
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

18
A resposta correta é a letra A e não a letra B. 400-128=272(letra A) e não 144 como na (letra B). Isto quer 
dizer que eu marquei a resposta correta. O erro está no Gabarito. Obrigado.

INDEFERIDO

58 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 17
Na questão 17, o gabarito preliminar mostra como resposta correta a letra A, sendo que a resposta correta 
é a letra B. 500-245-239 = 16
16 alunos não estudam nenhuma destas línguas

INDEFERIDO

59
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5

A questão pede o seguinte: Assinale a alternativa que possui uma palavra
monossílaba. 
Monossílabos são palavras com apenas uma sílaba (exemplos: cão, chá)
Então, a alternativa correta é a letra (A) >Pá< e não a letra (B) >Vilarejo

DEFERIDO

61
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20

A questão pede o seguinte: 
Joana comprou uma blusa por R$120,00, se pagar à
vista tem 10% de desconto. Quanto custará a blusa se
Joana pagar à vista? 
Comprando à vista ela pagará o valor de $108,00 com o referido desconto de 10%.
No caso, alternativa >(B)< e não alternativa >(D)

DEFERIDO

63
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

4
A questão de número 4 (quatro), está com duas respostas iguais nas opções de resposta letra "c" e letra 
"d", Solicito  revisão e possível cancelamento  da  referida questão.

DEFERIDO

64
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5 monossilaba e a palavra que contem somente uma silaba , a resposta certa e a opção A DEFERIDO

65
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20 120,00 menos 10% seria 108,00 DEFERIDO

66
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

7
a palavra com X é VEXAME  opção A
a palavra enchente e com CH

DEFERIDO

67
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

4
questão número 4 com duas alternativa igual para resposta (quaisquer cidadaõs).Letras c/d,prova de 
português.

DEFERIDO

69
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5 Pois das alternativas a palavra pá é monossílaba, sendo assim a letra A DEFERIDO

70
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

7 Das alternativas a palavra vexame é a única escrita com x, sendo assim alternativa A a correta DEFERIDO

71
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20
blusa  custa  R$ 120,00  10% desconto e 108,00 ou 130,00 reais mais  resposta e b certa   d parece que esta 
enrata

DEFERIDO

76
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20
A alternativa correta é a letra B, pois se tem um desconto de 10% em uma blusa de r$120,00 , Joana pagará 
r$ 108,00 no produto.

DEFERIDO



77
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20

ola boa noite eu fiz a prova do processo seletivo  mas olhando aqui pelo gabarito enviado pelo site a 
questão numero 5 da minha prova com a palavra vexame estava na letra d ,e no gabarito esta na letra A , a 
questão numero 7 a palavra monossilaba e a pá e esta na letra A, no gabarito esta a palavra vilarejo letra B, 
PORTANTO QUERIA SABER COMO IRA FICAR ESSAS QUESTÕES SE VÃO SER CONSIDERADAS CERTAS POR 
ESTAR FORA DE ORDEM A QUESTÃO DE NUMERO 5,E A QUESTÃO DE NUMERO 7 POR ESTAR ERRADA NO 
GABARITO   COMO NO CASO DA MINHA PROVA ,  SEM MAIS A TRATAR AGUARDO RESPOSTA OBRIGADA.

DEFERIDO

78
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

4
Na questão 04, as alternativas (c) e (d) estavam exatamente iguais. Sendo: "Quaisquer cidadãos" em ambas 
alternativas.

QUESTÃO ANULADA

79
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

5 a questao tem duas respostas iguais INDEFERIDO

80
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

1

Prova de Auxiliar de Serviços Gerais - 
Disciplina: Língua Portuguesa
Questão 1

De acordo com o dicionário online de antônimos, há 34 antônimos de calma para 5 sentidos da palavra em 
questão, sendo que excitação e agitação encontram-se juntas no mesmo sentido. 
Pede-se, portanto, a anulação da questão tendo em vista ter duas alternativas como respostas.

Fonte: https://www.antonimos.com.br/calma/, acesso em 27/11/2017.

INDEFERIDO

81
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

18
questao  18  auxiliar de servicos gerais   entendo que  a resposta   seja   a    e  no gabarito consta b.Grato 
pela atencao

INDEFERIDO

82
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

3 Opções C e D repetidas INDEFERIDO

84
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

5 Duas respostas iguais a C e D porem marquei a resposta D INDEFERIDO

85
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20
A questão diz que uma blusa de R$120,00 teria desconto de 10% caso fosse paga à vista. 
No caso, 10% de R$120,00 é R$12,00 e, se é desconto, devo subtrair este valor do valor total. Ou seja, 
R$120,00 menos R$12,00 que é igual a R$108,00. Portanto, a resposta é a alternativa B.

DEFERIDO

86 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 9 http://www.recantodasletras.com.br/gramatica/2179686 Mãos de obras está como correto nessa questão. INDEFERIDO

87 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 8
Pianista é um substantivo sobrecomum que vale para ambos gêneros e nessa questão está dizendo que o 
acerto é que não é. Gostaria que fosse revisada.

INDEFERIDO

88
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20

A QUESTÃO TEM COMO TEMA: JOANA COMPROU UMA BLUSA POR R$120,00, SE PAGAR À VISTA TEM 10% 
DE DESCONTO. QUANTO CUSTARÁ A BLUSA SE JOANA PAGAR À VISTA?
 O GABARITO CONSIDEROU A AFIRMATIVA CERTA ?D? R$130,00, APESAR DA COMPRRENSÃO INICIALMENTE 
ESTABELECIDA POR ESSA BANCA EXAMINADORA, REQUER A PONDERAÇÃO DE QUE O GABARITO ENCONTRA-
SE EQUIVOCADO, POÍS A RESPOSTA CORRETA SERIA A ALTERNATIVA ?B? R$ 108,00, COMPROVADA DE 
FORMA SIMPLES ATRAVÉS DO CALCULO: 
12010/100= 12
120 ? 12 = 108
RESPOSTA R$ 108,00 ALTERNATIVA ?B?
ADEMAIS, O MESTRE PROFESSOR SOUZA DE FREITAS, LADIR, EM SEU LIVRO ?MATEMÁTICA PASSO A 
PASSO?, EDITORA AVERCAMP, EDIÇÃO 01, ANO DE EDIÇÃO 2011, ESTABELECE DE FORMA CLARA E 
CRISTALINA A MANEIRA CORRETA DE REALIÇÃO DA FORMULA ADEQUADA A QUESTÃO 20 DESTE CERTAME, 
ONDE REALIZANDO UMA REGRA DE PORCENTAGEM SIMPLES SE CHEGA AO RESULTADO DE R$ 108,00.
 ASSIM, REQUE A AVALIAÇÃO DAS PONDERAÇÕES APRESENTADAS, DE MODO A PROMOVER A ALTERAÇÃO 
DE GABARITO DA QUESTÃO 20, QUESTÃO ?D? PARA A ALTERNATIVA ?B?.

DEFERIDO

89 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 20

O recurso é procedente para a mudança de gabarito,?c? para ?a?. 

Juros Simples

J=?
C = 12900
I = 8% =8/100 = 0,08
T =  30 meses

J = C.I.T
J = 12900x0,08x30

J = 3096,00

INDEFERIDO

90
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5

A QUESTÃO TEM COMO TEMA: ASSINALE A ALTERNATIVA QUE POSSUI UMA PALAVRA MONOSSÍLABA?
 O GABARITO CONSIDEROU A AFIRMATIVA CERTA ?B? VILAREJO, APESAR DA COMPRRENSÃO INICIALMENTE 
ESTABELECIDA POR ESSA BANCA EXAMINADORA, REQUER A PONDERAÇÃO DE QUE O GABARITO ENCONTRA-
SE EQUIVOCADO, POÍS A RESPOSTA CORRETA SERIA A ALTERNATIVA ?A? PÁ, COMPROVADA DE FORMA 
SIMPLES ATRAVÉS DA DEFINIÇÃO: 
MONOSSÍLABA: PALAVRA FORMADA POR UMA ÚNICA SÍLABA. ´
EX: PÁ, SÓ, ME, SI, PNEU, TRÊS, MAIS, POIS ETC.
ADEMAIS, O PROFESSOR CEGALLE, DOMINGOS PASCHOAL , EM SEU LIVRO ?NOVÍSSIMA GRAMÁTICA DA 
LÍNGUA PORTUGUESA- NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO ?, EDITORA IBEP, EDIÇÃO 48, ANO DE EDIÇÃO 2009, 
ESTABELECE DE FORMA CLARA E CRISTALINA, A DEFINIÇÃO CORRETA DA CLASSIFICAÇÃO DAS PALAVRAS 
QUANTO AO NÚMERO DE SÍLABAS:
A CLASSIFICAÇÃO SE DIVIDE EM: 
MONOSSÍLABA: PALAVRA FORMADA POR UMA ÚNICA SÍLABA;
DISSÍLABAS: FORMAÇÃO POR DUAS SÍLABAS. SEMPRE SÃO OXÍTONAS OU PAROXÍTONAS;
TRISSÍLABAS: FORMADAS DE TRÊS SÍLABAS. PODE SER OXÍTONAS, PAROXÍTONAS OU PROPAROXÍTONAS;
POLISSÍLABAS: APRESENTAM QUATRO OU MAIS SÍLABAS.
ASSIM, REQUE A AVALIAÇÃO DAS PONDERAÇÕES APRESENTADAS, DE MODO A PROMOVER A ALTERAÇÃO 
DE GABARITO DA QUESTÃO 05, ALTERNATIVA ?B? PARA A ALTERNATIVA ?A?.

DEFERIDO

91 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 0
Tendo em vista o conteúdo programático constante no anexo III do edital nº 003/2017 a questão trata de 
assunto diverso ao previsto.

INDEFERIDO



92
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

7

A QUESTÃO TEM COMO TEMA: IDENTIFIQUE A PALAVRA QUE DEVE SER PREENCHIDA COM X: 
 O GABARITO CONSIDEROU A AFIRMATIVA CERTA ?D? EM__ENTE, APESAR DA COMPRRENSÃO 
INICIALMENTE ESTABELECIDA POR ESSA BANCA EXAMINADORA, REQUER A PONDERAÇÃO DE QUE O 
GABARITO ENCONTRA-SE EQUIVOCADO, POÍS A RESPOSTA CORRETA SERIA A ALTERNATIVA ?A? VE__AME, 
COMPROVADA DE FORMA SIMPLES, POÍS A PALAVRA VEXAME SE ESCREVE COM X E A PALAVRA ENCHENTE 
E COM CH: 
ADEMAIS, O DICIONÁRIO AURÉLIO DA LÍNGUA PORTUGUESA, EDITORA POSITIVO, 8ª EDIÇÃO, ANO DE 
EDIÇÃO 2010, ESTABELECE DE FORMA CLARA E CRISTALINA, A DEFINIÇÃO CORRETA DA PALAVRAS:
VEXAME: SUBSTANTIVO MASCULINO, AÇÃO OU EFEITO DE VEXAR, HUMILHAÇÃO OU VERGONHA.

ASSIM, REQUE A AVALIAÇÃO DAS PONDERAÇÕES APRESENTADAS, DE MODO A PROMOVER A ALTERAÇÃO 
DE GABARITO DA QUESTÃO 07, ALTERNATIVA ?D? PARA A ALTERNATIVA ?A?.

DEFERIDO

93
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5

05- Assinale a alternativa que possui uma palavra monossílaba:

No gabarito preliminar está como resposta certa a palavra VILAREJO.Sendo que monossilaba são palavras 
com uma unica silaba. Por tanto a resposta certa e a palavra PÁ.

DEFERIDO

94 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 8

Tendo em vista o anexo III do edital 003/2017, conteúdo programático, não consta no mesmo a 
classificação sobrecomum. Está expressamente constando apenas a classificação de substantivo próprio, 
comum e coletivo. Não deve ser tal questão levada em consideração por estar além do determinado no 
referido anexo.

INDEFERIDO

96
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

7

07- Identifique a palavra que deve ser preenchida com x:

A  resposta  do Gabarito preliminar é a alternativa (D), mas a palavra enchente não se escreve com X e sim 
com CH. Portanto a alternativa certa e a letra (A) vexame.

DEFERIDO

98 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 18

ALTERAR O GABARITO ? O recurso é procedente para a mudança de gabarito,?a? para ?c?. 

21h 15min 35s             21h 15min 35s
24h 38min 25s             24h 38min 25s 
                                 ______________
                                     3h 23min 10s   essa foi a duração

INDEFERIDO

99 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 0

A questão tem como tema Situações problema para uso das operações básicas. O gabarito considerou 
como a resposta correta a assertiva a. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca 
Examinadora, requer a ponderação de que tal resposta está equivocada por se tratar de simples questão de 
subtração. Assim, requer a avaliação da ponderação apresentada, de modo a promover a 
anulação/alteração de gabarito da questão.

INDEFERIDO

100
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

13

13- Se com 1 dúzia de bananas Maria faz 4 pote de doce. Quantas bananas são necessárias para fazer 8 
potes de doce?

A resposta do gabarito preliminar está certa  letra (B) 24 bananas. Porem no meu caderno de resposta a 
alternativa 24 estava na letra (C). Peço a gentileza da confirmação pois o meu caderno de prova foi 
recolhido junto com o gabarito. Estando o mesmo com o pessoal da organização do processo seletivo.

INDEFERIDO

101
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

15

15- Qual a diferença entre 3.172 e 1.854

A resposta do gabarito preliminar está certa  letra (B)1.318. Porem no meu caderno de resposta a 
alternativa 1.318 estava na letra (C). Peço a gentileza da confirmação pois o meu caderno de prova foi 
recolhido junto com o gabarito. Estando o mesmo com o pessoal da organização do processo seletivo.

INDEFERIDO

102 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 0 Levando em consideração o conteúdo do edital 003/2017 não contava tal matéria. INDEFERIDO
103 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 0 Conforme edital 003/1017 não constava tal matéria. INDEFERIDO

104 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 17
Por se tratar de mera subtração a resposta colocada no gabarito foi equivocada. Ex: 245+239+52= 484. 
Então 500-484=16.

INDEFERIDO

105
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20

20- Joana comprou uma blusa por R$ 120,00, se pagar à vista tem 10% de desconto. Quanto custará a blusa 
se Joana pagar à vista?

A resposta do gabarito preliminar e a letra (D) R$ 130,00. Sendo que a resposta certa e a letra (B) R$ 108,00. 
Pois o desconto de 10% de R$ 120,00 e R$ 12,00.

 120,00 - 12,00 = 108,00.

Resposta: Joana vai pagar  R$ 108,00 à vista.

DEFERIDO

106
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5 A palavra monossílaba  é letra" a) pá", no gabarito está letra "b) vilarejo". DEFERIDO

107
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5 A palavra que leva o X é da letra "a)vexame", mas no gabarito está letra "d) enchente". DEFERIDO

108
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20
Joana vai pagar uma blusa no valor de R$120,00 com 10% de desconto, será letra " b)R$108,00" , no 
gabarito está letra "d)R$130,00".

DEFERIDO

109
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

18
O resultado da questão 18 é uma simples subtração 400-128=272.
O resultado da questão 20 é uma adição, das horas das 22:10 a 07:05 da manhã.

INDEFERIDO

110
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

18
Peço recurso na questão 18;pois ela pede a diferença de 400 empresas, e mostrou que apenas 128 usavam 
o papel reciclado. Então seria o total 400 menos 128; o resultado seria,272,e não 144.
A resposta no gabarito preliminar está marcando letra B;sendo que a resposta certa é a letra A.Grato..

INDEFERIDO

111
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20 10. por. cento. de.  120 reais em.  desconto. vou. pagar. 108. reais DEFERIDO

113
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5 Questao certa letra A ,palavra monossilaba (pa) DEFERIDO

118
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20 GABARITO NÃO CONDIZ COM A RESPOSTA CORRETA. DEFERIDO

119
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5 GABARITO NÃO CONDIZ COM A RESPOSTA CORRETA. DEFERIDO

121
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20
A  questão 20 está incorreta no gabarito da prova,a resposta correta é a opção (b).
Acho que seria justo que ela fosse  cancelada.

INDEFERIDO



122
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

2

A questão de numero 2 não tem nenhum item que tenha flexão dos substantivos.
Porque a resposta certa seria letra realmente a letra C mais se a palavra PAÍSES estivesse escrita 
PAÍSEZINHOS  e como não está ela não pode ser considerada certa.
Nenhuma questão do numero 2 poderá ser considerada.Já vi e li artigos que tem a mesma questão e só 
pode ser considerada se estiver escrito PAISEZINHOS.
O que poderá ser feito no caso da questão,já que a grafia está incorreta? 
Desde já agradeço.

INDEFERIDO

123
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

4
A referida questão não contém opção que condiz e que esteja correta com a pergunta, além de ter duas 
questões iguais.

QUESTÃO ANULADA

124
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5
O gabarito diz que a resposta certa da questao 5 e a alternativa B,sendo que uma palavra monossilaba tem 
apenas UMA SILABA,portanto a alternativa certa seria letra A!

DEFERIDO

125
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

4 as respostas das questoes sao iguais todas estao quaisquer cidadaos e uma so quaisquer cidadoes QUESTÃO ANULADA

126 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 18

Lógica 
21 h 15 min 35 s começou     
                                                   
24 h 38 min 25 s terminou 

3h 23 min 15 s duração 

Resposta correta letra C So subtrai os segundos
os minutos e as horas

INDEFERIDO

127
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20
No enunciado da questao 20 diz:uma roupa custa 120 reais si pagar avista tem 10%de desconto quanto sera 
a roupa si for paga avista??aqui diz q a alternativa certa e a letra D (130).sendo que a resposta certa e letra 
A (108)

DEFERIDO

128 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 8

A questão 8 pode ser respondida com a alternativa B (manequim), pois, a mesma segundo a Novíssima 
Gramática da Língua Portuguesa do autor Domingos Paschoal Cegalla na terceira observação da página 119, 
"Diz-se: o (ou a) manequim Simone, o (ou a) modelo fotográfico Rosângela Belmonte."
Portanto, assim a questão fica com duas respostas a alternativa C (pianista) e a alternativa B ( manequim) 
havendo incoerência com enunciado da questão, para tanto faz-se necessário a anulação da mesma.

Referência 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novissima gramática. São Paulo: Companhia editora nacional, 1°edição.

INDEFERIDO

129
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20

A questao de numero 20 ,a pergunta e ;,joana comprou uma blusa por R$120,00 ,se pagar a vista tem 10% 
de desconto .quanto custara a blusa se Joana pagar a vista A)R$120,00  B)108,00  C)110,00 D)R$130,00

.Minha resposta foi a letra (B)R$108,00).(.E no gabarito esta marcando a letra (D),que e o valor de 
R$130,00.A minha resposta esta correta ,inclusive eu acertei todas as questoes. Preciso que olhem com 
carinho ,por favor).Agradecida.Maria de Fatima Pereira Souza.

DEFERIDO

130
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20

Processo seletivo, prefeitura de Barbacena.
Cargo: Trabalhador Braçal
 Questão: 20
A questão tem como objetivo calcular a porcentagem de desconto, sendo que a mesma  expõe valores para 
calcular o pagamento final.
Com base nas informações  dada na questão numero 20 e mediante as regras de calculo matemático a 
resposta correta corresponde a letra "B"; no gabarito oficial, exposto no sitio eletrônico da prefeitura de 
Barbacena , relativo ao processo no qual participei, o gabarito indica como resposta a letra "D".
Venho através deste recuro solicitar a correção no gabarito oficial ou a anulação da questão, sendo 
considerado a  pontuação da mesmo , pois fico claro o erro de digitação correspondente a resposta correta 
.
desde agradeço atenção e aguardo retorno.
984949588

DEFERIDO

131
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

4 Na questão havia duas alternativas (C e D) com as mesmas respostas. QUESTÃO ANULADA

132
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5
A questão 5 em língua portuguesa consta no gabarito preliminar como correta a altenativa B.
Visto que vilarejo é uma palavra polissílaba, e não monossilaba como foi pedido.

DEFERIDO

133
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20

Na questão 20 de Matemática consta no gabarito preliminar que a alternativa correta seria D, porém 
fazendo os cálculos 10% de desconto daria R$12,00, descontando-se no valor da blusa de R$ 120,00, ficaria 
R$ 108,00. Alternativa correta então letra B.
Se foi dado desconto como a blusa pode ficar mais cara?! ( alternativa  do gabrito preliminar D- R$130,00)

DEFERIDO

134
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

18 Resposta certa é a alternativa A, pois, 400 - 128 = 272. INDEFERIDO

135 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 12

Em relação ao enunciado, acredito que não tenha ficado claro para quem o preço deveria ser mais 
vantajoso, para a empresa que comercializa o produto ou para o consumidor? Pois avaliando o enunciado  
a partir do ponto de vista que o preço deva ser mais vantajoso para o consumidor a resposta não seria A e 
sim B, pois na opção B o consumidor estará pagando menos pelo produto adquirido. Porém, se a avaliação 
levar em conta um preço mais vantajoso para o empresário a resposta será sim a letra A. Sendo assim, peço 
a banca que avalie a questão novamente, porém desta vez, pela minha ótica. Desde já agradeço.

INDEFERIDO

136
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5

Monossílabas são as palavras que possuem uma só sílaba. A alternativa que contém uma palavra 
monossílaba é (a - pá)
Segundo o gabarito preliminar, a alternativa correta é (b - vilarejo), o que não está correto.
Solicito, portanto, que o gabarito seja revisto para a questão.

DEFERIDO

137
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20 resposta letra b 108,00 reais nao e a letra d DEFERIDO

139
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5
a questão pedia para marcar  a palavra monossílaba eu marquei a opção A (Palavra PÁ) e o gabarito indica a 
opção B (palavra VILAREJO ).

DEFERIDO

140
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

7
A questão pede que indique a palavra que deve ser preenchida com a letra x , marquei a opção A (VEXAME) 
e o gabarito indica a opção D ( ENCHENTE)

DEFERIDO



141
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5

comparando minha prova com a de outros do cargo de servente como eu observei q na minha prova a 
opçao correta estava em outra letra  na questao 5 minha resposta foi a palavra pa e estava na opçao letra a 
sendo q no gabarito a mesma palavra estava na letra b o mesmo ocorreu com a questao numero 7 onde 
marquei a opçao vexame q estava em minha prova na letra a e nas outras na letra d.

DEFERIDO

142
JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

20
A questão pedia um cálculo de porcentagem , quanto é 120,00 - 10% marquei a opção B (108,00) e o 
gabarito indica  a opção D (130,00)

DEFERIDO

143 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 4

A questão 4 da prova de Auxiliar de Escritório,  apresenta como gabarito a letra "B" como assertiva correta.  
Desta forma são aceitas como corretas os itens I, III e IV. No item:

I. Não há hoje no mundo, em qualquer domínio de
atividade artística, um artista cuja arte contenha
maior universalidade que a de Charles Chaplin

O termo "qualquer" não funciona como adjetivo, sim como pronome indefinido. Este não qualifica o 
sujeito, denota indeterminação do termo "domínio".O gabarito deveria ser letra "C".

INDEFERIDO

146
AUXILIAR DE OBRAS, OPERADOR DE MÁQUINAS 
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1

As fábulas (em latim: fabula , "história", "jogo ou narrativa") são composições literárias curtas, escritas em 
prosa ou versos em que os personagens são animais que apresentam características antropomórficas, 
muito presente na literatura infantil. As fábulas possuem caráter educativo e fazem uma analogia entre o 
cotidiano humano com as histórias vivenciadas pelas personagens,
Então esta questão apresenta 3 respostas que pode ser corretas pois animais também são seres

INDEFERIDO

156 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 2

"Não sou alegre nem sou triste" (primeira estrofe)
"Tem sangue eterno a asa ritmada" (Quarta estrofe)

A questão de número 2 "dois" da prova de auxiliar de escritório traz afirmativas perante aos fragmentos do 
texto de Cecília Meireles e pede para identificarmos quais estão corretas. O gabarito dispõe que a I,IV e V 
estão corretas, letra "B", e eu demarquei letra "C", que III, IV e V estão corretas. A I diz: "Os adjetivos alegre 
e triste, segundo o eu lírico, são qualidades peculiares à sua condição de poeta", contudo não concordo que 
esta afirmação seja verdadeira pois o "Eu lírico", a entidade fictícia ou personagem dos versos pode muito 
bem ser, neste caso, difuso da pessoa real, ou seja, a poetisa autora do texto, no caso Cecília Meireles. E 
mesmo que seja, na prova não foi dado o poema inteiro, para que pudéssemos aferir isso, só dois 
fragmentos, a primeira e quarta estrofes, pois só analisando o contexto para dizer certamente. E nem foi 
mencionado no conteúdo programático que estudássemos tal texto ou tal gênero textual.
Ademais, no sentido literal do verso, o eu lírico diz que "Não sou alegre nem sou triste", então como seriam 
qualidades "Peculiares" a ele, ou seja, inerentes?
A afirmativa III traz: "Os adjetivos eterno e ritmada referem-se respectivamente, a sangue e asa, usadas em 
sentido conotativo", demonstro ser essa a afirmativa correta pois, claramente o adjetivo "eterno" modifica 
a palavra "Sangue" e "Ritmada" modifica a palavra "Asa". Já quando diz que estes adjetivos "Eterno" e 
"Ritmada" são usados de forma conotativa, ou seja, na forma figurada, a afirmação também é verdadeira 
pois modifica a forma literal de significação de "Sangue" e "Asa", não existe na fomra literal sangue eterno 
e nem asas que batem de forma ritmada, orquestrada. Este sentido conotativo também traz mais 
expressividade ao texto.
Desta forma, as afirmativas III, IV e V estariam corretas (Letra C) e não as I, IV e V (Letra B) como traz o 
gabarito.
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157 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 5

Na língua portuguesa as palavras são classificadas de acordo ao número de sílabas que possuem. Dessa 
forma, elas podem ser: monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas.

As palavras monossílabas são aquelas que possuem apenas uma sílaba. Exemplo: nós, luz, pão, pães, mau, 
boi, pó, sou.

Conjuntamente, as palavras monossílabas podem ser definidas como átonas ou tônicas. Quando sejam 
classificadas como monossílabas tônicas é porque possuem autonomia fonética, ou seja são pronunciadas 
fortemente e se destacam dentro da oração.  Exemplos de monossílabos átonos são: lá, cá, pé, mês, só, pó, 
nós,pá e pôs. http://www.soportugues.com.br/secoes/fono/fono10.php
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1 - Costuma-se utilizar a letra X depois de en:

Enxada, enxame, enxamear, enxaguar, enxaqueca, enxárcia, enxerga, enxergar, enxerido, enxerto, enxertar, 
enxó, enxofre, enxotar, enxoval, enxovalhar, enxovia, enxugar, enxúndia, enxurrada, enxuto.

2 - Usamos o CH depois de in:

inchado, inchaço, guincho, trincheira.

3 - Emprega-se a letra X após ditongos:

caixa, frouxo, deixa.

4 - Depois da sílaba me, também usamos o X:

mexer, mexerica, mexilhão.

5 - Existem exceções:

Encher - Antes da sílaba cher temos o en; e, a regra diz para usarmos o X após o en. É verdade, mas 
estamos diante de uma exceção. Isto é, o verbo encher grafa-se com CH, também os derivados: preencher, 
enchente, encharcado.

 

Dica - se te lembra CHEIO é com CH.

Mecha (substantivo) - Mesmo estando após a sílaba ME, esta palavra é grafada com CH, também palavras 
derivadas de mecha serão grafadas com CH, tal como: mechinha. Mexa (verbo - Exemplo: Não mexa 
menino!), mecha (substantivo - Exemplo: Cortei uma mecha do cabelo!).

 

GRAFA-SE COM X          
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A porcentagem é uma razão centesimal e é representada pelo símbolo % (por cento).
 
A porcentagem é de grande utilidade no mercado financeiro, pois é utilizada para capitalizar empréstimos e 
aplicações, expressar índices inflacionários e deflacionários, descontos, aumentos, taxas de juros, entre 
outros. No campo da Estatística, possui participação ativa na apresentação de dados comparativos e 
organizacionais.

 Os números percentuais possuem representações na forma de fração centesimal (denominador igual a 
100) e, quando escritos de maneira formal, devem aparecer na presença do símbolo de porcentagem (%). 
Também podem ser escritos na forma de número decimal. Observe os números a seguir, que serão 
demonstrados por meio das três formas possíveios números a seguir, que serão demonstrados por meio 
das três formas possíveis:

Porcentagem      Razão Centesimal    numero decimal
1%                        1/100                           0,001                    Sendo assim 10% de 120 é 120 x 10/100= 12                
                                                                                                                                  120 - 12=108
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5

Peço aos Senhores responsaveis pelo processo seletivo q olhem as questoes numero5 e 7 pois estas 
questoes estao com a ordem das respostas diferentes ex numero 5 q seria correta a palavra pa em uma 
prova esta na letra a em outra na letra b e a questao numero 7 a resposta correta e a palavra vexame em 
algumas provas esra na letra a em outras na letra d sendo assim com este novo gabarito eu perdi 2 
questoes peço por favor que voces verifiquem porque 1questao perdida faz toda diferença.Desde ja 
agradeço.Liliane
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

4
A questão número 4 apresentava duas alternativas iguais, a letra C e a letra D, ambas corretas. Desta 
forma, pede-se a anulação da questão. Nesses termos, pede deferimento.
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163 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 2
A adjetivo eterno se flexiona diferente dos demais alegre e triste em gênero... Não tem como a 2 opção 
estar certa...

INDEFERIDO

164 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 4 A palavra qualquer não tem valor de adjetivo INDEFERIDO

166
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

4
A questão 4 tinha duas respostas iguais, a letra C e a letra D, ambas corretas. Por esse motivo, pede-se a 
anulação da questão.

INDEFERIDO

169
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, 
COVEIRO E MOTORISTA

4
A questão de número 04 possui duplicidade de resposta, ou seja, contém duas respostas em uma única 
questão. Portanto, cabe ao recurso, requerer anulação da mesma.

INDEFERIDO

170 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 17
se estudam 500 alunos em uma escola. 245 estudam inglês e 239 espanhol, soma- se um total de 484 
alunos, e 52 estudam as 2 matérias. Então neste caso apenas 16 alunos não estudam nenhuma destas 
línguas.
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5 A resposta certa é letra B, pois a palavra monossílaba é a palavra pá e não vilarejo como está no gabarito DEFERIDO
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7 A palavra que escreve com X, e a palavra vexame  letra D, e não a letra A que é capricho DEFERIDO
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JARDEINEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL SERVENTE E 
CANTINEIRA

5
A resposta correta da questão de numero 5 e a letra B pois numa divisao   silábica das 
palavras;vilarejo,pá,fada,sapato a única que e monossilábica e a palavra  pá letra B   e nao a letra A pois 
vilarejo e polissílaba
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20 Questões corretas, peço por favor conferir.Att INDEFERIDO

176 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 17
Não estou concordando com o resultado obtido no gabarito, pois ao refazer a questão, consegui obter o 
mesmo resultado que havia encontrado no dia da prova. O resultado obtido foi 16,que está marcado pela 
letra b na prova.
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177 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 2
Essa questão já caiu no vestibular da universidade federal da Paraíba, nessa ocasião ela era a número 9 
daquela prova e a resposta definitiva foi ( III,IV,V) o que no gabarito do processo seletivo daria letra C. 
www.coperve.UFPB.br/gabaritos.Htm ?gabarits das provas da 1° e 2° série do pss 2009
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20
Recurso: 10 % de desconto de R$ 120,00 é R$ 12,00 no entanto o resultado é R$ 108,00. Opção B e no 
gabarito publicado o resultado esta marcado a opção D - R$ 130,00 .
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7
Recurso: A questão pedia pra marcar a palavra com letra x e no gabarito publicado esta marcada a opção D- 
en_ente e a palavra enchente é com CH.

DEFERIDO

181 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 12
A questão não informa para quem ela quer que o preço seja vantajoso. Logo possibilita duas interpretação 
e resposta,indo contra o edital no ítem 8.1 e as instruções contidas na prova ítem 5.
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7 A palavra que se escreve com X é vexame e não capricho. O  número da minha inscrição é 12086 DEFERIDO
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CANTINEIRA

7
Obs.no meu caderno de questões a palavra Vexame  está  na letra D  e não  não  na A  conforme divulgaram 
no portal da Prefeitura. O número da minha  inscrição é 12086
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7

ola boa tarde eu fiz a prova do concurso seletivo de domingo dia 26/11/2017,fiz para cantineira e olhando 
hoje pelo gabarito que saiu no edital a questão de numero 7 a palavra vexame estava na letra D NA MINHA 
PROVA então gostaria de saber como vai ficar essa situação qual ira prevalecer ou a questão sera anulada 
?no meu caso porque pelo que pude corrigir na minha prova eu tive 18 acertos no total contando com essa 
questão mas se for considerado esse gabarito que acabou de sair hoje a resposta esta correta porem na 
letra errada que agora esta na letra A,ESTOU NO AGUARDO DESSA QUESTÃO SEM MAIS A TRATAR 
AGRADEÇO E ESPERO UMA RESOLUÇÃO OBRIGADA.
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