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RESPOSTAS AOS RECURSOS 

RECURSO 01 
Michelle Gonzaga de Oliveira Pessoa 

Na prova do nível fundamental a questão 4 onde se perguntar qual das cidades se leva mais 
tempo numa viagem de barco a partir da cidade de Humaitá? O gabarito aponta que a 
resposta correta é a letra (A) LÁBREA, porém não há trasporte de barco entre os municípios de 
Humaitá calha do rio madeira e LÁBREA calha do rio Purus, portanto a resposta correta seria 
(C) Manaus. 

Prezada candidata, para se chegar a Lábrea de barco, há que se passar por Manaus, fazendo 
com que o trajeto fluvial entre as duas cidades demore mais de uma semana. Não há 
empresas que operam ponto a ponto, é verdade, mas pode-se ir de Humaitá a Manaus em 
uma delas e, em seguida, embarcar em Manaus num outro barco com destino a Lábrea. 

RECURSO NEGADO 
 

RECURSO 02 
ELICLEI pinto da silva  

Gabarito tem letras E. 

Nenhum gabarito (em nenhuma prova) tem a letra E, somente A, B, C e D 

RECURSO SEM PSSOBILIDADE DE ANÁLISE 
 

RECURSO 03 
Sandra Lobatu de Lima  

Quero que examine as questões 08 e a 29, com toda clareza, para certifica se esta correto. 

RECURSO INDEFERIDO (ITEM 10.2 DO EDITAL) 

RECURSO 04 
Lindaiane Alves Cabral  

Administrativo ensino fundamental a questão 24 está confusa pois a frase" se fosse hoje à 
mesma loja com o mesmo dinheiro para comprar a mesma quantidade de pregos quanto mais 
dona Maria iria gastar nessa compra" , da pra analisar que seria o dobro 60,00 pois se fosse 
30,00 teria que tá " quanto a mais" e não " quanto mais". Então seria a letra D, nenhuma das 
alternativas esta correta. 

A Banca de Examinadores não acatou o reclame feito, portanto a questão fica mantida como 
está. A falta da preposição “a” não traz nenhum prejuízo para a compreensão da questão, 
como a senhora mesma demonstrou no seu reclame. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 05 
Lindaiane Alves Cabral  

Na questão 12, todas tem antonimo, pois o gabarito diz que a certa é a letra C, porém o 
antônimo de correto são: errado, impreciso, inexato, errôneo, incorreto. 

Prezada candidata, estamos de acordo com seu último argumento. No entanto, a questão 
pede para marcar qual alternativa tem uma palavra que não tem seu antônimo encontrado 
no texto. Portanto, nenhuma das palavras citadas pela senhora é encontrada no texto. 

RECURSO NEGADO 
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RECURSO 06 
Lindaiane Alves Cabral  

Administrativo ensino fundamental a questão 20 tem duas respostas corretas, visto que o 
gabarito diz que a certa é a letra B ( assassinato, as-sas-si-na-to), porém a letra C ( início, i-ni-ci-
o) também está correta. 

Prezada candidata, a separação das sílabas feita pela senhora só é correta quando a palavra 
INICIO não tem acento agudo. Na prova, está escrito INÍCIO, com acento, portanto, temos 
um ditongo na última sílaba e não um hiato como a senhora apontou. A separação correta, 
neste caso, é I-NÍ-CIO. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 07 
Lindaiane Alves Cabral  

a questão 20 tem duas respostas corretas, visto que o gabarito diz que a certa é a letra B ( 

assassinato, as-sas-si-na-to), porém a letra C ( início, i-ni-ci-o) também está correta. 

Prezada candidata, a separação das sílabas feita pela senhora só é correta quando a palavra 
INICIO não tem acento agudo. Na prova, está escrito INÍCIO, com acento, portanto, temos 
um ditongo na última sílaba e não um hiato como a senhora apontou. A separação correta, 
neste caso, é I-NÍ-CIO. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 08 
Lindaiane Alves Cabral 

Nível fundamental, conhecimentos gerais questão 1 a letra A também está correta pois a oeste 
Humaita faz fronteira com canutama e tapaua. 

Prezada candidata, a pergunta era sobre qual município NÃO faz fronteira com o município 
de Humaitá. A questão fica mantida como está na prova. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 09 
Joao Boaco Diniz Uchoa 

A questão 18 do administrativo fundamental está mau formulada 

RECURSO INDEFERIDO (ITEM 10.2 DO EDITAL) 

RECURSO 10 
Joao Boaco Diniz Uchoa 

A questão 4 do administrativo fundamental na minha opinião está mau formulada 

RECURSO INDEFERIDO (ITEM 10.2 DO EDITAL) 

RECURSO 11 
ELISÂNGELA SIMÕES DE ANDRADE 

VENHO AQUI SOLICITAR RECURSO SOBRE A QUESTÃO DE Nº03, TENDO EM VISTA QUE A 
COMEMORAÇÃO DA SANTA PADROEIRA DA CIDADE DE HUMAITÁ, NO DIA 08 DE DEZEMBRO, 
ONDE TODOS OS ANOS É REALIZADO UM GRANDE FESTEJO COM AS TRADIÇÕES LOCAIS PARA 
CELEBRAÇÃO DO MESMO, É INCABÍVEL E IRRELEVANTE A ALTERNATIVA "D", DADA COMO 
RESPOSTA PARA A REFERIDA QUESTÃO; UMA VEZ QUE NA ALTERNATIVA "A" FOI CITADA A 
COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM A PADROEIRA LOCAL. 
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Todos os festejos constantes das alternativas A, B e C tem expressividade junto a 
comunidade local. Não se perguntou qual seria o mais expressivo, mas aquele que não 
tivesse expressividade nenhuma, o que resulta na alternativa D como correta. Questão 
mantida como está na prova. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 12 
Glaedson Fernandes Ferraz  

Boa tarde. É sobre o seletivo da Prefeitura de Humaitá, sou candidato pela mesma. Gostaria de 
entrar com recurso na Questão 04. de Conhecimentos Gerais que fala qual a maior distância 
percorrida de barco partindo da cidade de Humaitá e assinalei a resposta C que é a cidade de 
Manaus, pois é a cidade mais distante do que a cidade de Lábrea. 

Prezado candidato, para se chegar a Lábrea de barco, há que se passar por Manaus, fazendo 
com que o trajeto fluvial entre as duas cidades demore mais de uma semana. Não há 
empresas que operam ponto a ponto, é verdade, mas pode-se ir de Humaitá a Manaus em 
uma delas e, em seguida, embarcar em Manaus num outro barco com destino a Lábrea. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 13 
Gessica Geyle Diogo 

1 Qual dos municípios abaixo não faz fronteira com o município de Humaitá ( AM). Não é 
fronteira é sim limite.  

Prezada candidata, em qualquer dicionário que a senhora pesquisar vai encontrar fronteira 
como sinônimo de limite. Uma busca no Google vai lhe confirmar isso. Veja este link: 
https://www.sinonimos.com.br/fronteira/ 

RECURSO NEGADO 
4 A qual das das cidades da região Amazônica se leva mais tempo numa viagem de barco de 
passageiros de meio porte ( dois pisos) a partir da cidade de Humaitá. Primeiro que não passa 
em Humaitá Humaitá e sim Manaus de Manaus pegar o rio solimões e rio Purus não passa em 
Humaitá!  

RECURSO DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO LÓGICA 
05 dos três últimos Prefeitos eleitos da cidade de Humaitá, quantos deles são nascido nesta 
cidade? Primeiro sobre o prefeito não faz parte do conhecimento gerais.  

A biografia de pessoas importantes sempre fez parte da cultura geral, muitas delas são parte 
integrante de alguns conteúdos escolares, inclusive. Portanto, a questão será mantida. 

RECURSO NEGADO 
13 a pergunta estar errada em vez de ser alternativa está Alterativa! 

Ainda que concordemos que tenha havido um erro gráfico, tal erro não prejudica o 
entendimento da questão. A questão será mantida como está. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 14 
Conceicao Parintintin Lima 

Quero ver meu resultado da prova 

QUESTIONAMENTO NÃO APLICADO A RECURSO 

 

https://www.sinonimos.com.br/fronteira/
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RECURSO 15 
Geyse Tatyana Diogo 

Na questão 1* a palavra FRONTEIRA está equivocada, pois refere-se a município a palavra 
LIMITE.  

Prezada candidata, em qualquer dicionário que a senhora pesquisar vai encontrar fronteira 
como sinônimo de limite. Uma busca no Google vai lhe confirmar isso. Veja este link: 
https://www.sinonimos.com.br/fronteira/ 

RECURSO NEGADO 
Na questão 4* a pergunta está equivocada, pois não sai barco de humaitá para labrea 

Prezada candidata, para se chegar a Lábrea de barco, há que se passar por Manaus, fazendo 
com que o trajeto fluvial entre as duas cidades demore mais de uma semana. Não há 
empresas que operam ponto a ponto, é verdade, mas pode-se ir de Humaitá a Manaus em 
uma delas e, em seguida, embarcar em Manaus num outro barco com destino a Lábrea. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 16 
Rodrigo Anderson Machado Cavalcante 

Boa noite, gostaria de informar que a questão 15 de Língua Portuguesa do Ensino 
Fundamental está com resposta incorreta no GABARITO. Da forma que está grafada na 
alternativa INÍCIO (com ACENTO AGUDO), não é verbo, e sim SUBSTANTANTIVO, portanto, a 
resposta correta seria a alternativa (C) e não a (D) todas as alternativas estão corretas. Fonte: 
https://duvidas.dicio.com.br/inicio-ou-inicio/ Grato.  

Prezado candidato, não foi feita nenhuma alteração no gabarito do Fundamental. E a 
resposta da alternativa 15 sempre esteve como C, nunca a apontada pelo senhor. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 17 
Geyse Tatyana Diogo 

Na questão 1* a palavra FRONTEIRA está equivocada, pois refere-se a município a palavra 
LIMITE.  

Prezada candidata, em qualquer dicionário que a senhora pesquisar vai encontrar fronteira 
como sinônimo de limite. Uma busca no Google vai lhe confirmar isso. Veja este link: 
https://www.sinonimos.com.br/fronteira/ 

RECURSO NEGADO 
na questão 4* a pergunta está equivocada, pois não sai barco de humaitá para labrea 

Prezada candidata, para se chegar a Lábrea de barco, há que se passar por Manaus, fazendo 
com que o trajeto fluvial entre as duas cidades demore mais de uma semana. Não há 
empresas que operam ponto a ponto, é verdade, mas pode-se ir de Humaitá a Manaus em 
uma delas e, em seguida, embarcar em Manaus num outro barco com destino a Lábrea. 

RECURSO NEGADO 

 

https://www.sinonimos.com.br/fronteira/
https://duvidas.dicio.com.br/inicio-ou-inicio/
https://www.sinonimos.com.br/fronteira/

