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RESPOSTAS AOS RECURSOS 

RECURSO 01 
ANTÔNIO CACIANO  

Quero explicação sobre a questão 21 nível médio, eu acho que todas são derivadas, a banca 
diz que a letra B não é!! 

As alternativas A, C e D contêm palavras (substantivos) derivadas de outros substantivos, 
com significados diferentes das palavras primitivas. Já a palavra estivessem é apenas uma 
flexão do verbo estar no pretérito perfeito do subjuntivo. 

RECURSO ATENDIDO 

RECURSO 02 
BRUNO CORRÊA DA CUNHA 

prova administrativo agente de portaria. Olá! gostaria de requerer á analise das questões 
numero 15 e 21 (língua portuguesa). motivos á numero 15) indaga quais das palavras substitui 
rincão sem mudar seu significado e a palavra paragem tem um significado totalmente distante 
do que se pede na questão. questão 21- pede para analisarmos quais palavras não é formada 
por processo de derivação: a palavra estivessem é um verbo conjugado. 

Veja o significado de paragem no link:  https://www.sinonimos.com.br/paragens/. As 
alternativas A, C e D contêm palavras derivadas de outras palavras, mas a palavra estivessem 
é apenas uma flexão do verbo estar no pretérito perfeito do subjuntivo. 

RECURSO ATENDIDO 

RECURSO 03 
CAMILHY VITÓRIA MORAES DA SILVA 

Gostaria que anulassem o seletivo. Pois há algumas questões formuladas erradas. Obs: Posso 
provar 

Lamentamos que não tenha conseguido apresentar as provas do que afirma. Sum isso, não 
temos como sequer analisar seu reclame e dar-lhe uma resposta. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 04 
CATIANE PINTO DE ALMEIDA 

A questão 01 de nível médio. O gabarito mostra que a resposta correta é a letra b, pois no meu 
ponto de vista está errado, pois Humaita contém mais de 10 bairros sim. Acredito que a 
resposta correta seja a letra D. Agradeço a compreensão da banca.  

Diferente do que afirma a impetrante, a resposta do gabarito preliminar é a letra D e não a 
letra B. 

RECURSO NEGADO 
Questão 19 Ensino médio O gabarito mostra que a questao correta é a letra D. Pois no meu 
ponto de vista a correta é a letra C , onde a palavra explícito está escrita incorreto. Espero a 
compreensão da banca. Catiane Pinto de Almeida 

Explícito é a forma correta. A forma mostrada na prova está incorreta. A banca mantem a 
resposta dada no gabarito preliminar. 

RECURSO NEGADO 

 
 
 

https://www.sinonimos.com.br/paragens/
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RECURSO 05 
CLÁUDIO MARCOS PINTO DO NASCIMENTO 

A questão 17 não é a letra A e sim a letra B. Se não houvesse uma conjunção adverbial na letra 
B a letra D seria a resposta correta, a letra A está errada. 

Embora a fundamentação do reclame esteja confusa, a banca não pode discordar da 
confirmação da resposta dada no gabarito preliminar, corroborada aqui pelo mimpetrante. 

RECURSO ATENDIDO 

RECURSO 06 
DAVI ALECRIM LOBATO 

busco recurso pois, a questão que é jugada correta não de acordo com o enunciado. A questão 
é 23 de raciocínio lógico, do caderno de nível-médio administrativo. 

Suponhamos que Marcos ganhasse 1.000 reais antes da pandemia e gastasse 50% do salário 
com comida. Isto seria o equivalente a 500 reais, correto? Aplique-se 30% de aumento sobre 
500 que chegará a 650. Logo 650 reais equivale a 65% de 1.000. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 07 
DAVI ALECRIM LOBATO 

Busco recurso pois, a alternativa que é jugada a correta não está de acordo com o enunciado 
da questão. A questão é 29 de raciocínio lógico, do caderno nível-médio administrativo. 

36 de 76 equivale a 47% e 40 de 76 equivale a 53%. Logo, a diferença entre 46% e 52% é de 
6%. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 08 
DAVI ALECRIM LOBATO 

estou pedindo recurso pois, ao meu ver essa questão foi mal elaborada e incoerente de difícil 
entendimento. A questão 30 de raciocínio lógico do nível médio- administrativo. 

Saindo de Humaitá com a bateria carregada, se percorreria 40 km até a primeira carga, que 
levaria 6 horas para tal. 1 hora para o percurso de 40 km mais 6 para a carga da bateria dá 7 
horas. Como isso foi feito por 4 vezes, 7 x 4 = 28. A quinta carga seria dada somente quando 
a bike já estivesse em Porto Velho, logo, ao fazer a quinta hora de percurso de 40 km, já se 
estaria em Porto Velho. Ou seja 5 corridas de 1 hora (a 40 km por hora) equivale a 200 km, a 
distância colocada na questão como a do trecho a ser percorrido. 28 horas + 1 = 29. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 09 
DIONE GLEY BRAGA CARVALHO 

Castelinho de Humaitá Em 1918 adquiriu o Palacete Scholz, que passou a ser a sede do 
governo do estado e sua residência oficial, com o nome de Palácio Rio Negro. Fonte: 
Wikipedia. Descrição: Segundo inscrição na fachada da edificação, ela foi construída em 1908. 
Então seria 114 anos. 

Isso se ele tivesse sido construído até o dia 16 de janeiro de 1908, mas sua construção só foi 
concluída em meados daquele ano. 

RECURSO NEGADO 
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RECURSO 10 
DIONE GLEY BRAGA CARVALHO 

O município se estende por 33 071,8 km² e contava com 55 080 habitantes no último censo. A 
densidade demográfica é de 1,7 habitantes por km² no território do município 

O que torna a letra D errada na questão 01 é que a alternativa faz menção apenas a 
quilômetros quando o correto seria quilômetros quadrados. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 11 
DOMINGOS CASTRO DE SOUZA 

Recurso da questão 02 Conhecimentos gerais. A foto mostra um dos prédios históricos mais 
conhecidos da cidade de Humaitá. Conhecido como Castelinho, fica localizado na área histórica 
da cidade. Há quanto tempo ele foi construído? A) 155 anos B) 113 anos C) 1O5 anos D) Menos 
de 100 anos. O Gabarito tem como correto a opção B 113 anos. Segundo a História a 
construção desse monumento iniciou-se no ano de 1904 o que daria 117 anos e foi concluída 
em 1908 ha 113 anos. Sendo assim a questão causa uma confusão e dupla interpretação aos 
leitores o que deve ser anulada a questão. 

Quando nos referimos à data da construção de um prédio, geralmente falamos da data de 
sua conclusão. E mesmo que se levasse em conta a data do início da construção, não seria 
razoável estabelecer o início de sua construção como a data de sua conclusão. Construído é 
um ato concluído, logo, só se refere à data final. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 12 
DOMINGOS CASTRO DE SOUZA 

Recurso da questão 15 de Língua Portuguesa Qual palavra abaixo poderia substituir a palavra 
rincão sem alterar seu significado? A) recanto B) paragem C) confim D) Todas estão corretas O 
Gabarito diz que a alternativa D está correta no entanto segundo o dicionário rincão definido 
como Lugar afastado, longinquo, recanto. Letra A está correta. A Letra D todas como correta 
pelo gabarito onde todas estão correta não pode ser pois o significado de Confim segundo o 
dicionário definições Oxford languages é: Confinante, fronteiriço, fronteira, limite. Isso 
mudaria o sentido do texto. 

Recomendamos fazer uma pesquisa no Google sobre sinônimos para confim. 
https://www.significados.com.br/confins/  
https://www.dicio.com.br/confim/  
https://www.dicionario-sinonimo.com/sinonimos-confim 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 13 
DOMINGOS CASTRO DE SOUZA 

Questão O7 . Em qual capital do Nordeste a Rodovia 230 Transamazônica inicia seu trajeto? A) 
Forteza B) João Pessoa C) Recife D) Nenhuma das Alternativas O Gabarito diz que a correta é a 
letra B, João Pessoa no entanto a rodoviária Transamazônica inicia em Cabedelo na Paraíba e 
não na Capital João Pessoa na Paraíba. Fonte: W.W.W. canalrural.com.br 

A questão faz alusão a uma capital e não uma cidade qualquer. Em qual capital a 
Transamazônica (BR-230) inicia seu trajeto. João Pessoa é a resposta mantida. Embora seja a 
segunda cidade porque passa a referida estrada, é a primeira capital por onde ela começa o 
seu trajeto.  

https://www.significados.com.br/confins/
https://www.dicio.com.br/confim/
https://www.dicionario-sinonimo.com/sinonimos-confim
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RECURSO NEGADO 

RECURSO 14 
FELIPE DE OLIVEIRA CRUZ 

Vim contestar o gabarito da questão de nº 01. A alternativa A diz que a sede fica a menos de 
600 Km da capital, mais exatamente 591.33 Km. Está correta; A alternativa B diz que o 
município possui mais de 10 bairros em sua sede: está correta! (São Domingos Sávio, Divino 
Pranto, Nossa Senhora do Carmo, São José, São Francisco, Santo Antônio, Centro, Nova 
Humaitá, Nova Esperança, Nova Esperança II, São Pedro, São Sebastião, Novo Centenário, São 
Cristóvão); A alternativa C diz que a taxa de escolarização dos alunos na faixa etária entre 6 e 
14 anos é de 90% e por isso está correta (segundo o censo de 2010 é de 90,4%) A quarta 
alternativa nos diz que a densidade demográfica é inferior a 2 h/Km (exatamente 1,34 h/Km). 
Sendo assim, todas as alternativas estão corretas e a questão precisa ser cancelada, já que o 
comando pede para indicar a alternativa INCORRETA. 

O que torna a letra D errada na questão 01 é que a alternativa faz menção apenas a 
quilômetros quando o correto seria quilômetros quadrados. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 15 
GABRIEL LUCAS DOS SANTOS SANTANA  

A questão número "1" o correto seria a questão "a", pois mesmo em linha reta 
Humaitá/manaus não é menos que 600 km de distância, e sim 675 km, há informação no 
Google que afirma ser menos de 600 mas é informação antiga, há aplicativos e informações 
(atuais) que provam que a distância entre humaita e Manaus em linha reta é 675.  

O impetrante não apresentou nenhuma prova do que afirma em seu recurso. 

RECURSO NEGADO 
Na questão número "7" a questão correta é a letra "D" e não a questão "B"! Pois a BR-230 
(Transamazônica) não "nasce" em uma capital, e sim em um interior chamado de Cabedelo, 
isso elimina as questões A, B e C!  

A questão faz alusão a uma capital e não uma cidade qualquer. Em qual capital a 
Transamazônica (BR-230) inicia seu trajeto. João Pessoa é a resposta mantida. Embora seja a 
segunda cidade porque passa a referida estrada, é a primeira capital por onde ela comça o 
seu trajeto.  

RECURSO NEGADO 
E por último a questão "21" que pede a palavra que não é formada por processo de derivação! 
A questão correta é "A" pois voadeira não tem derivado, e a questão " B)estivessem " (dada no 
gabarito como correta) é derivado de "tivesse". No mais obrigado, espero que analisem bem 
as questões e as respostas, há algumas a serem revistas! 

RECURSO SEM FUNDAMENTAÇÃO LÓGICA 

RECURSO 16 
GABRIEL PAULINO BRITO  

Olá. Em relação à prova de nível médio administrativo, acho que há um erro na primeira 
questão. Lá devemos apontar a afirmação incorreta. No gabarito consta que é a alternativa D, 
que diz que a densidade demográfica é menor que 2 habitantes por quilômetro. De acordo 
com algumas pesquisas, essa informação está correta, logo não poderia ser a resposta da 
questão. 
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O que torna a letra D errada na questão 01 é que a alternativa faz menção apenas a 
quilômetros quando o correto seria quilômetros quadrados. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 17 
ISRAELLE NOGUEIRA DE CARVALHO  

Sobre a questão 15 de português caiu sobre uma questão de substituição de palavra que é 
sobre O assunto de "sinônimos" palavras diferente, porém com o mesmo significado. No 
entanto não faz parte do edital.  

Embora não seja citado diretamente no Edital, quando se faz menção compreensão de texto 
fica implícito que o uso de sinônimos deva ser aplicado para que se mostre que se 
compreende o significado de novas palavras substituindo-as por outras de uso mais comuns 
(sinônimos).  

RECURSO NEGADO 
Questão 14 de português quer sabe sobre os dois verbos que estão no gerúndio, ex: 
terminações, ar, er ir. a questão pergunta sobre qual e o verbo e não sobre modo verbal...  

Não há nada de errado com o enunciado. 

RECURSO NEGADO 
Questão 17 relata sobre a mesma sequência da 14, que sabe sobre o verbo e não sobre o 
modo verbal.  

Os pretéritos são tempos e não modos verbais. E não há nada que impeça o candidato de 
entender o que se está pedindo na questão. Tanto é que entre mais de 1.000 candidatos, 
apenas um recurso foi apresentado neste sentido. 

RECURSO NEGADO 
Questão 16 de português no edital não relata nada sobre orações subordinadas adjetivas para 
estudos e sim sobre conceitos de frase, oração, periodo. 

As orações subordinadas adjetivas são estudadas dentro do capítulo ORAÇÕES na gramática. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 18 
JANDERLANE LOPES DA SILVA  

Olá! Estou mandando essa mensagem, pois estou recorrendo sobre a questão 15. Pois a 
resposta de letra de "D" não está correta como escrito no gabarito. A alternativa exata é a 
letra "A". 

Rincão, confim, paragem e recanto são todos sinônimos de lugar. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 19 
JOSÉ IDACLÉ CARVALHO PARENTE 

A minha manifestação é sobre a prova administrativa sobre a questão 7 A BR 230 ela tem início 
no município de Cabedelo no Estado da Paraiba, e não na Capital João Pessoa. 

A questão faz alusão a uma capital e não uma cidade qualquer. Em qual capital a 
Transamazônica (BR-230) inicia seu trajeto. João Pessoa é a resposta mantida. Embora seja a 
segunda cidade porque passa a referida estrada, é a primeira capital por onde ela comça o 
seu trajeto.  

RECURSO NEGADO 
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RECURSO 20 
KEYLLIANE FREIRE RAMOS 

Questão (21) Língua portuguesa. Pergunta quais das palavras abaixo NÃO é formada pelo 
processo de derivaçao: voadeira, estivessem, velocidade, amazonense. Analisando todas as 
palavras, temos: Voadeira deriva de voar + sufixo deira Estivessem vem do verbo estar. 
Velocidade deriva de veloz + sufixo cidade- Amazonense - deriva de Amazonas. A banca 
examinadora adotou no gabarito oficial a alternativa (B) que também apresenta derivação do 
verbo estar. Diante dessas considerações, solicita-se ANULAÇÃO DA QUESTÃO, pois TODAS AS 
ALTERNATIVAS apresentam derivação. Atenciosamente, Keylliane Freire Ramos 

Todas as palavras constantes nas alternativas A, C e D são formadas pelo processo de 
derivação, como a própria impetrante bem o ilustrou. No entanto, estivessem não é uma 
palavra derivada, mas uma forma flexionada do verbo que traz uma desinência indicadora 
de tempo verbal e não um sufixo formador de novas palavras derivadas. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 21 
KEYTHIANE FREIRE RAMOS  

Pergunta quais das palavras abaixo não é formada pelo processo de derivaçao. As palavras 
voadeira, estivessem, velocidade, amazonense. Analisando todas as palavras, temos: Voadeira 
deriva de voar + sufixo deira Estivessem vem do verbo estar. Velocidade deriva de veloz + 
sufixo cidade- Amazonense - deriva de Amazonas. A banca examinadora adotou no gabarito 
oficial a alternativa (B) que também apresenta derivação do verbo estar. Diante dessas 
considerações, requer-se que a questão seja ANULADA, uma vez que TODAS ALTERNATIVAS, 
apresentam derivação. Atenciosamente, Keythiane Freire Ramos. 

Todas as palavras constantes nas alternativas A, C e D são formadas pelo processo de 
derivação, como a própria impetrante bem o ilustrou. No entanto, estivessem não é uma 
palavra derivada, mas uma forma flexionada do verbo que traz uma desinência indicadora 
de tempo verbal e não um sufixo formador de novas palavras derivadas. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 22 
LAURA CAITANO DA SILVA 

Boa noite, me tire uma dúvida sobre a questão de número 7 do nível médio administrativo. A 
pergunta e a seguinte, em qual CAPITAL do nordeste inicia o trajeto da BR 230. Das 
alternativas que tinha eu respondi ( nenhuma das alternativas) porque das que tinha eu achei 
certa essa. Porém após sair o gabarito a reposta era letra B João pessoa. Eu pesquisei em 
vários sites a pergunta e todos dizem que a Br 230 inicia no município de Cabedelo. Isso me 
deixou em dúvida porque não inicia na capital e sim nesse município. Me tire essa dúvida. 
Obrigada! 

A questão faz alusão a uma capital e não uma cidade qualquer. Em qual capital a 
Transamazônica (BR-230) inicia seu trajeto. João Pessoa é a resposta mantida. Embora seja a 
segunda cidade porque passa a referida estrada, é a primeira capital por onde ela comça o 
seu trajeto.  

RECURSO NEGADO 
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RECURSO 23 
LAURA CAROLINA PINTO QUEIROZ  

Sobre a questão 02 pergunta Há quanto tempo foi construído o Castelinho, segundo o gabarito 
a resposta é 113 anos, no entanto a pergunta não especifica se é no ano de 2021 ou 2022, 
sendo assim, como na fachado do Castelo está 1908 e nós estamos no ano de 2022 a resposta 
seria 114 anos, portanto nenhuma das alternativas estaria correta. 

Isso se ele tivesse sido construído até o dia 16 de janeiro de 1908, mas sua construção só foi 
concluída em meados daquele ano. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 24 
Laura Carolina Pinto Queiroz 

Sobre a questão 07 de conhecimentos gerais da prova administrativo-Médio, na questão 
pergunta qual capital do Nordeste a BR 230 inicia seu trajeto e segundo o gabarito a resposta é 
João Pessoa, no entanto segundo a Wikipédia "ao extremo leste (na região Nordeste) se inicia 
na cidade de Cabedelo, no estado da Paraíba." 

A questão faz alusão a uma capital e não uma cidade qualquer. Em qual capital a 
Transamazônica (BR-230) inicia seu trajeto. João Pessoa é a resposta mantida. Embora seja a 
segunda cidade porque passa a referida estrada, é a primeira capital por onde ela comça o 
seu trajeto.  

RECURSO NEGADO 

RECURSO 25 
Laura Martins passos 

Questão 21. Gabarito está a letra B. Mas está errada. Pois a palavra estivessem tem derivação 
de Estar. 

Todas as palavras constantes nas alternativas A, C e D são formadas pelo processo de 
derivação. No entanto, estivessem não é uma palavra derivada, mas uma forma flexionada 
do verbo que traz uma desinência indicadora de tempo verbal e não um sufixo formador de 
novas palavras derivadas. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 26 
MARIA CLÉCIA GOMES SALES 

QUESTÃO 15 A palavra rincão é sinônimo de recanto e confim. Dicionários, como por exemplo 
o dicionário Aurélio, definem “rincão” como lugar afastado, longínquo e recanto, trazendo 
como sinônimos as palavras “recanto” e “confim”, porém não faz referência alguma a palavra 
“paragem”. Esta por sua vez, traz como sinônimo a palavra “parada”, não sendo encontrado 
nenhuma definição precisa que ligue a palavra rincão à paragem. Sendo assim a questão 15 é 
passível de anulação. 

Rincão e paragem significam “lugar”. Confira os links abaixo: 
https://dicionario.priberam.org/paragem 
https://dicionario.priberam.org/rinc%C3%A3o  

RECURSO NEGADO 

 
 

https://dicionario.priberam.org/paragem
https://dicionario.priberam.org/rinc%C3%A3o
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RECURSO 27 
MARIA DE FÁTIMA MOREIRA MORAES 

Recurso questão 01 Venho por meio deste mui respeitosamente solicitar de vossa senhoria 
revisão da questão 01 do processo seletivo PSS SEMED 2022 – ADMINISTRATIVO – MÉDIO. 
Segundo o enunciado da questão: 01. Em qual das afirmações abaixo (sobre a cidade 
município de Humaitá) verificamos a ocorrência de um dado incorreto? (A) A sede fica a menos 
de 600 KM da capital (em linha reta) e a mais por via terrestre. (B) Tem mais de 10 bairros em 
sua sede. (C) Tem um taxa de escolarização superior a 90% (entre alunos de 6 a 14 anos), de 
acordo com último censo IBGE (D) Tem uma densidade demográfica inferior a dois habitantes 
por quilômetros* Argumentos: Segundo o site: 
http://www.distanciasentrecidades.com/distancia-humaita-amazonas-a-manaus (A) A 
distância entre Humaitá e Manaus em linha reta é de: 591,33 km e em linha reta de 700 km, ou 
seja: A sede fica a menos de 600 KM da capital (em linha reta) e a mais por via terrestre. 
portanto a alternativa está correta. (B) Segundo o site: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humait%C3%A1_(Amazonas)#Bairros a cidade possui 13 bairros 
em sua sede são eles: São Domingos Sávio Zona Norte Divino Pranto Zona Norte Nossa Srª do 
Carmo Zona Sul São José Zona Sul São Francisco Zona Sul Santo Antônio Zona Leste Centro 
Zona Leste Nova Humaitá Zona Noroeste Nova Esperança Zona Noroeste Nova Esperança II 
Zona Noroeste São Pedro Zona Oeste São Sebastião Zona Oeste Novo Centenário Zona 
Nordeste São Cristóvão Zona Sudoeste Por tanto a alternativa esta correta. (C) Segundo o site 
do IBGE: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/am/humaita.html O índice de 

escolarização dos alunos entre 6 e 14 anos é de 90,4% , ou seja: (Tem um taxa de 
escolarização superior a 90% (entre alunos de 6 a 14 anos), de acordo com último censo IBGE) 
(D) Segundo o site: https://pt.wikipedia.org/wiki/Humait%C3%A1_(Amazonas) a densidade 
demográfica de Humaitá é de 1,7 habitantes por km, o que também é facilmente comprovado 
dividindo o número de habitantes pela área total da cidade, ou seja: (Tem uma densidade 
demográfica inferior a dois habitantes por quilômetros) é uma afirmação correta. Sendo assim 
solicita desta banca respeitosamente a anulação desta questão visto que todas as alternativas 
estão corretas o que vai em desencontro com o enunciado que pede a alternativa incorreta e 
dá a alternativa (D) como a válida. Aguardando deferimento. Maria de Fátima Moreira Moraes 
97 98403 8624 

O que torna a letra D errada na questão 01 é que a alternativa faz menção apenas a 
quilômetros quando o correto seria quilômetros quadrados. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 28 
Maria de Fátima Moreira Moraes 

Recurso questão 02 administrativo – médio Venho por meio deste mui respeitosamente 
solicitar de vossa senhoria revisão da questão 02 do processo seletivo PSS SEMED 2022 – 
ADMINISTRATIVO – MÉDIO. Segundo o enunciado da questão: A foto abaixo mostra um dos 
prédios históricos mais conhecidos da cidade de Humaitá. Conhecido como castelinho , fica 
localizado na área histórica da cidade. Há quanto tempo ele foi construído? (A) 155 ANOS (B) 
113 ANOS (C) 105 ANOS (D) MENOS DE 100 ANOS Para obtermos um período claro que marca 
a construção do castelinho é levado em consideração a data na inscrição anexa ao mesmo 
“1908” sendo assim através de um cálculo básico 2022-1908 = temos 114 anos que deverá ser 
levado em consideração uma vez que não temos claridade em relação ao dia e mês da 
inauguração do referido prédio. A alternativa (B) dada como correta também induz o 
participante a erro uma vez que a 113 anos seria uma data incompleta uma vez que a prova foi 
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aplicada em 16/01/2022 113 anos e 1 mês na pior das hipóteses. Sendo assim solicito anulação 
desta questão dado a argumentação exposta e precedentes de outros editais.  

Uma pessoa que tenha nascido em 2000, pela lógica apresentada pela impetrante, estaria 
hoje obrigatoriamente com 22 anos. Uma vez que não foi mencionado o mês do aniversário 
do prédio, dentre os tantos que ainda temos porque passar ao longo de 2022, não seria 
possível imaginar que o prédio mencionado na questão tivesse apenas 113 anos? A certeza 
da precisão cobrada no reclame só seria plausível se a data tivesse mais dados além do ano 
de sua construção. No caso, tanto 113 ou 114 podem ser consideradas igualmente corretas, 
mas, como só um destes números consta nas alternativas, resta infrutífero a argumentação 
feita para se pleitear uma anulação da questão. A banca decidiu por manter a questão e sua 
resposta no gabarito preliminar como certos. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 29 
MAURÍCIO FRANCO DOS SANTOS 

Venho pedir a revisão da questão número 1 da prova Admistrativo nível médio, pois na 
alternativa (D) diz que a densidade demográfica no município de Humaitá e inferior a dois 
habitantes por Km, o que corrobora com as informações contidas no site do IBGE, contudo o 
gabarito considerou essa informação errada. 

O que torna a letra D errada na questão 01 é que a alternativa faz menção apenas a 
quilômetros quando o correto seria quilômetros quadrados. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 30 
RAFAELE MOREIRA LEÃO 

A questão 22 sobre língua portuguesa da prova administrativo médio, apresenta um equívoco 
na resposta, pois no gabarito está marcando a letra D- todas as palavras acima são acentuadas. 
No entanto, a alternativa A apresenta uma palavra que não é acentuada, " gratuito". Essa 
questão devia ser anulada por erro na hora de ser formulada. De 

A afirmação de que a letra indicada como alternativa correta para esta questão no gabarito é 
a letra D é inverídica. A letra correta sempre foi, é e será a letra B. Isto nunca foi alterado e 
permanecerá como está. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 31 
RAIMUNDO ARIVELTO GOMIS NOGUEIRA  

Administrativo- médio A questão 21 pede que qual palavras abaixo não é formada pelo 
processo de derivação? Onde a bancada deu a questão B como coreto, mas a palavra 
estivessem é derivada de esteve. 

Todas as palavras constantes nas alternativas A, C e D são formadas pelo processo de 
derivação. No entanto, estivessem não é uma palavra derivada, mas uma forma flexionada 
do verbo que traz uma desinência indicadora de tempo verbal e não um sufixo formador de 
novas palavras derivadas. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 32 
RAIMUNDO ARIVELTO GOMIS NOGUEIRA  

Administrativo - médio A questão número 1 pede para verificamos a ocorrência de um dado 
incorreto? E a bancada deu a questão D como coreto, mas não existe essa possibilidade se o 
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senso 2021 dis que temos uma população em Humaitá AM de um pouco mais de 57 mil 
habitantes, e um pouco mais de 33 mil quilômetros quadrados 

A argumentação feita pelo impetrante parece um pouco confusa, pois ele se vale apenas das 
questões verdadeiras e deixa de citar aquela que de fato apresenta a incorreção solicitada 
no enunciado, uma vez que a alternativa D faz menção apenas a quilômetros e não 
quilômetros quadrados, o que torna esta alternativa aquela com a incorreção a ser apontada 
pelo candidato durante a prova. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 33 
RAUL SEIXAS MARQUES DE OLIVEIRA  

PROVA NIVEL MEDIO - QUESTAO - 30 SEGUNDO O GABARITO DE VOCES A OPÇAO CORRETA É 
A LETRA - D - MAS O GABARITO DE VOCES ESTA INCORRETO : VEJAMOS SEGUNDO A QUESTAO 
TEMOS : UMA BIK ELETRICA FAZ 40KM - A UMA VELOCIDADE DE 40LM/H -ENTAO A CADA 
40KM ELA GASTA 1 hr , COMO O PERCUSSO É DE 20KM ENTAO ELA GASTARA 5HORAS PARA 
COMPLETAR OS 200 KM TENDO EM VISTA QUE : 5 X 40 KM = 200KM - POREM A CADA 40 KM 
PERCORRRIDO A BATERIA ZERA , E PARA RECARREGAR NOVAMENTE GASTA UM TEMO DE 6 
HORAS ATE A CARGA TOTAL - TENDO EM VISTA QUE ELA VAI PARA 5 VEZES JA QUE 5 X 40 = 
200KM , ENTAO PARA RECARREGAR DURANTE O PERCUSSO TEMOS 5 X 6HORAS = 30 HORAS , 
ESE TEMPO E SOMENTE DAS RECARGAS PORTANTO SOMANDO O TEMPO DA RECARGA MAS O 
TEMPO DA VIAGEM TEMOS 30 HORAS CARGA + 5 HORAS PARA CONTABILIZAR OS 200KM 
ENTAO TEMOS UM TOTAL DE 35 HORAS GASTA DURANTE ESTA VIAGEM. PORTANTO A OPÇAO 
CORRETA É LETRA - C - 

A argumentação feita pelo impetrante parece um pouco confusa, pois o enunciado pergunta 
quanto tempo se levaria para percorrer 200 km com apenas 4 cargas e não 4, como deixa 
entender, pois na hora da saída, a bateria já se encontrava carregada e a quinta carga só 
seria dada depois que ele já tivesse chegado a Porto Velho, reduzindo-se, com isso, 6 horas 
do tempo calculado pelo impetrante. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 34 
RAUL SEIXAS MARQUES DE OLIVEIRA  

PROVA NIVEL MEDIO - QUESTAO 27 - SEGUNDO O GABARITO DE VOCES A OPÇAO CORRETA E 
A LETRA -A- , POREM TAL FATO ESTA INCORRETO VEJAMOS : SE A PESSOA PERCORRE UM 
TReCHO DE 10 KM EM UMA HORA ENTAO TEMOS QUE CADA KM É PERCORRIDO EM 6 minutos 
: TEMOS ENTAO 1KM = 6 minutos pois entao: - fazendo temos ja que foi percorrido 10km 
entao fazendo os calculos temos : 6 min x 10 km = 60 minutos = 1 hora : portanto entao temos 
que de fato cada km foi percorrido em um tempo de 6 minutos logo a opçao coreta é a letra -
D- 

A argumentação feita pelo impetrante parece um pouco confusa, pois ele considera o tempo 
de percurso de cada 40 km diferente do apresentado no enunciado, o que não levaria à 
resposta correta. No entanto, como conclusão diante de sua equação, ele cita o valor que 
está apresentado na letra D, que é a resposta correta, porém feita sob cálculos mais exatos 
que os que o impetrante apresenta em seu reclame. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 35 
RAUL SEIXAS MARQUES DE OLIVEIRA  

PROVA NIVEL MEDIO - QUESTAO -25- DE ACORDO COM O GABARITO DE VOCES A OPÇÃO 
CORRETA É A LETRA -A- . POREM RESOLVENDO A QUESTAO TEMOS : 12 X 120 = 1440 - COMO 
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TEVE UM AUMENTO DE 30% ENTAO A PESOA VENDEU A BIK PARA COMPLETAR O DINEHIRO 
VENDIDA PO 450 - ENTAO SOMANDO TEMOS : 1440 + 450 = 1890 - QUANDO A PESSOA 
CHEGOU A LOJA SE DEPAROU COM UM DESCONTO DE 10% POR PAGAR A VISTA - ENTAO 
CALCULAMOS 10% DE 1890 = 189 - - LOGO O GABARITO DE VOCES ESTA INCORRETO A 
QUESTAO QUE MAS SE APROXIMA E A LETRA -B- 

12 meses juntando R$ 120,00 dá R$ 1.440,00. Até aqui, tudo bem. Este era o valor do 
aparelho de celular que ele queria comprar. 30% de aumento sobre este valor (R$ 432,00), o 
celular estava custando R$ 1.872,00 quando ele foi comprá-lo. Como só tinha R$ 1.440,00 no 
bolso, sentiu-se obrigado a vender sua bike por R$ 450,00 para completar o valor do 
aparelho de celular, somando-se aí R$ 1.890,00, 18 reais a mais que o valor que precisava. 
Como teve um desconto de 10% sobre o valor do aparelho por estar comprando à vista, ele 
economizou R$ 187,20. Descontando-se este desconto do preço do celular, este caiu para R$ 
1.684,80. Para sabermos com quanto ele voltou para casa é só subtrair o valor pago do que 
ele tinha no bolso quando chegou na loja, isto é: R$ 1.890,00 – R$ 1.684,80 = R$ 205,20. Com 
isso, mantemos a resposta do gabarito preliminar como a correta.   

RECURSO NEGADO 

RECURSO 36 
RAUL SEIXAS MARQUES DE OLIVEIRA  

PROVA NIVEL MEDIO - QUESTAO - 29 - SEGUNDO O GABARITO DE VOCE A OPÇAO CORRETA É -
B- PORTANTO ESTA EQUIVOCADA , RESOLVENDO TEMOS PESSOAS QUE CONTRAIRAM COVID = 
76 : DESTAS 36 JA TINHAN TOMADO A VACINA ENTAO FAZENDO 76 - 36 = 40 - LOGO AS 
PESSOAS CONTAMINADA NAO VACINADA SAO UM TOTAL DE 40 PESSOAS - PORTANTO TEMOS 
A RELAÇAO PERCENTUAL DE INFECTADOS IMUNIZADOS E INFECTADOS NAO IMUNIZADOS : 
FAZENDO TEMOS 40DIVIDIDO 100 : LOGO A RELAÇAO É DE 4% , ENTAO A OPÇAO CORRETA É 
LETRA -B- 4% A RELAÇAO 

36 de 76 equivale a 47% e 40 de 76 equivale a 53%. A diferença entre 47% e 53% é de 6%. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 37 
RAUL SEIXAS MARQUES DE OLIVEIRA  

PROVA NIVEL MEDIO - QUESTAÕ 11 - SEGUNDO O GABARITO A OPÇAO CORRETA É A LETRA - A 
- PORÉM O TERMO POROROCA NAO REGIONAL AQUI DO MUNICIPIO PORTANTO LOGO NAO 
PODE SER CLASIFICADO COMO UM TERMO AQUI DE NOSSA REGIAO - UMA VEZ QUE : Pororoca 
é um fenômeno natural caracterizado por grandes e violentas ondas que são formadas a partir 
do encontro das águas do mar com as águas do rio. ESTE FENOMENO OCORRE AO ENCONTRO 
COM OCEANO . ENTAO FOGE DE NOSSA REALIDADE LOCAL 

Talvez o recursante queira nos fazer crer que regional é o mesmo que local. Quando se faz 
alusão ao termo regional, está-se falando de toda a Região Amazônica. A pororoca é o nome 
dado ao encontro das águas do rio com o mar, no Delta do Amazonas, entre a Ilha de Marajó 
e a cidade de Belém. Eis que a Ilha de Marajó e a cidade de Belém fazem parte da Região 
Amazônica e, portanto, a pororoca, que é um fenômeno daquela região, mesmo não 
acontecendo próximo a Humaitá, faz parte da mesma Região Amazônica. Daí, pororoca é um 
termo regional da Amazônia. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 38 
RHALISSON LOBATO LEÃO 

Prova Objeitva Administrativa - Nível Médio Questão 15 - O Dicionário Michaelis Online traz a 
definição de rincão como sendo "Lugar afastado, longínquo; recanto." e com os sinônimos: 
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Recanto e Confins, não citando a palavra "paragem" como possivel sinônimo capaz de manter 
o mesmo sentido na oração. O mesmo dicionário traz a definição de Paragem (na segunda 
definição) como sendo: "Lugar onde se para; parada" o que traz sentido diferente quando 
substituida na oração em questão. Desta forma a alternativa B não figura como uma resposta 
correta, anulando, desta forma a alternativa D que diz que todas estão corrretas. 

Todas as alternativas de A a C trazem sinônimos para a palavra lugar. Em todos os 
dicionários que se pesquisar, todas vão ter lugar como ponto em comum, portanto a 
afirmação feita pelo impetrante não está correta. Consulte: 
https://dicionario.priberam.org/paragem 
https://dicionario.priberam.org/rinc%C3%A3o 
https://dicionario.priberam.org/confim  

RECURSO NEGADO 

RECURSO 39 
RHALISSON LOBATO LEÃO 

Prova objetiva Administrativo - Nível Médio Questão 1, de acordo com o ultimo censo do IBGE 
de 2021, a densidade demográfica do muncicípiop de Humaitá-AM é de aproximadamente 1,7 
hab/km² (ou seja, menor que 2 hab/km²) o que torna a alternativa D verdadeira e impossivel 
de ser a resposta do enunciado, visto que o mesmo pede a ocorrência de um dado 
INCORRETO. Desta forma não haveria outra alternativa que possa ser a resposta desta 
questão. 

Contanto que quilômetro e quilômetro quadrado não sejam exatamente a mesma coisa, a 
letra D é a alternativa com dado incorreto porque não faz nenhuma menção ao que o 
impetrante, cuidadosamente, não deixou de registrar em sua argumentação: o quadrado (2) 
que falta na alternativa. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 40 
RIVELINO DA SILVA MAGALHÃES 

Prova objetiva - Administrativo - Médio Contestação da questão 15 "Língua Portuguesa" O 
gabarito apresenta como opção de resposta correta a questão letra "D", mas essa afirmação 
está errada. Significado da palavra "rincão": Lugar afastado, longínquo, recanto; Significado da 
palavra "paragem": Ato ou efeito de parar. Significado da palavra "confim": Que confina, 
confinante, fronteiriço. Significado da palavra "recanto": Canto ou lugar mais afastado, menos 
a vista. Os significados das palavras mencionadas foram consultados no dicionário da 
plataforma de pesquisa www.google.com.br. Levando em consideração os significados das 
palavras nota-se que a única palavra sinônima de rincão é "recanto", as outras opções são 
palavras com significados diferentes, dessa forma, não há a possiblidade de todas estarem 
corretas, conforme o gabarito afirma. Essa questão deve ser eliminada.  

Todas as alternativas de A a C trazem sinônimos para a palavra lugar. Em todos os 
dicionários que se pesquisar, todas vão ter lugar como ponto em comum, portanto a 
afirmação feita pelo impetrante não está correta. Consulte: 
https://dicionario.priberam.org/paragem 
https://dicionario.priberam.org/rinc%C3%A3o 
https://dicionario.priberam.org/confim  

RECURSO NEGADO 
Contestação da questão 21 "Língua Portuguesa". O gabarito da questão 21 aponta como 
questão correta a letra "B", no entanto, essa afirmação está equivocada, pois, todas as opções 
de respostas são formadas pelo processo de derivação sufixal. A palavra voadeira deriva de 

https://dicionario.priberam.org/paragem
https://dicionario.priberam.org/rinc%C3%A3o
https://dicionario.priberam.org/confim
https://dicionario.priberam.org/paragem
https://dicionario.priberam.org/rinc%C3%A3o
https://dicionario.priberam.org/confim
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voar: (Voar + deira). A palavra estivessem deriva do verbo estar: (Estar + essem). A palavra 
velocidade deriva de veloz: (Veloz + idade). A palavra amazonense deriva de amazonas: 
(amazonas + ense). Todas as palavras colocadas como opção de resposta recebem sufixos após 
o seu radical que permanece inalterado, logo, todas são originadas do processo de derivação 
sufixal. Conforme Domingos Paschoal Cegalla, 49ª edição, página 96, "processo de derivação 
por sufixação - acrescenta-se um sufixo a um radical: dente - dentista; jogo - jogador; boi - 
boiada; sapato - sapataria; real - realizar; feliz - felizmente. Dessa forma a questão não 
apresenta opções de respostas cabíveis, por conta disso deve ser cancelada. 

Todas as palavras constantes nas alternativas A, C e D são formadas pelo processo de 
derivação. No entanto, estivessem não é uma palavra derivada, mas uma forma flexionada 
do verbo que traz uma desinência indicadora de tempo verbal e não um sufixo formador de 
novas palavras derivadas. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 41 
RODRIGO NASCIMENTO CORREIA  

Prova Objetiva Administrativo - Médio Venho por meio deste salientar relevâncias referente a 
2 questões referentes a prova. A questão 1 consta para assinalar a resposta com item 
incorreto, verificando biografias ambas as questões estão certas. Resposta do gabarito D, 
segundo Wikipédia o município apresenta Densidade 1,7 hab./km². As demais alternativas 
possuem acerto. Logo a questão deve ser anulada.  

O que torna a letra D errada na questão 01 é que a alternativa faz menção apenas a 
quilômetros quando o correto seria quilômetros quadrados. 

RECURSO NEGADO 
A questão 30 de acordo com o gabarito consta que a questão correta é a D 29 horas. Fazendo 
os cálculos verifica-se que questão correta é a letra a A mais de dois dias. Pois encontramos 
por meio da divisão da distância do trajeto (Humaitá a Porto Velho) pela velocidade média da 
bicicleta elétrica obtem-se o valor de 50 horas em média. Adicionado as horas de carregamen-
to da bateria a cada, 6 horas para que a mesma seja recarregada. Tem-se como resposta letra 
A mais de dois dias, ou seja, acima de 48 horas. Encaminho para análise da banca. 

Saindo de Humaitá com a bateria carregada, se percorreria 40 km até a primeira carga, que 
levaria 6 horas para tal. 1 hora para o percurso de 40 km mais 6 para a carga da bateria dá 7 
horas. Como isso foi feito por 4 vezes, 7 x 4 = 28. A quinta carga seria dada somente quando 
a bike já estivesse em Porto Velho, logo, ao fazer a quinta hora de percurso de 40 km, já se 
estaria em Porto Velho. Ou seja 5 corridas de 1 hora (a 40 km por hora) equivale a 200 km, a 
distância colocada na questão como a do trecho a ser percorrido. 28 horas + 1 = 29. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 42 
STEVEN DOS SANTOS DA SILVA  

Prova Objetiva/ Adiministrativo- nível médio/ questão 7. De acordo com o gabarito a resposta 
correta é a letra C (João Pessoa). Mas de acordo com o IBGE, a BR 230 (tranzamazonica) se 
inicia na cidade Cabedelo na paraiba e não em João Pessoa. 

A questão faz alusão a uma capital e não uma cidade qualquer. Em qual capital a 
Transamazônica (BR-230) inicia seu trajeto. João Pessoa é a resposta mantida. Embora seja a 
segunda cidade porque passa a referida estrada, é a primeira capital por onde ela começa o 
seu trajeto.  

RECURSO NEGADO 
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RECURSO 43 
STEVEN DOS SANTOS DA SILVA  

rova Objetiva, Adiministrativo - nível médio. Questão 1. Segundo o gabarito divulgado a 
resposta correta é a letra "D", mas de acordo com o IBGE a densidade demográfica da cidade 
de Humaitá é aproximadamente 1,7 hab/km2. Logo, é indicado que a letra "D" não é a questão 
correta. Na questão D diz que a densidade demográfica da cidade de Humaitá é inferior a 2 
habitantes por quilômetros e isso está correto. 

Não está correto não. O que torna a letra D errada na questão 01 é que a alternativa faz 
menção apenas a quilômetros quando o correto seria quilômetros quadrados. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 44 
TIAGO MOURA 

Raciocínio lógico a questão 24 . Acerta é letra B  

Vamos ver! Felipe gastou R$ 3.600,00 no total. Menos R$ 800,00 com passagens, ficou com 
R$ 2.800,00 que, divididos por 10 é igual a R$ 280,00. Logo, a média de gastos do Felipe foi 
de R$ 280,00 diários. Desta forma, a conclusão a que chegou a impetrante sem demonstrar 
como chegou a ela é, de qualquer forma, incorreta. Fica mantida a letra C como correta. 

RECURSO NEGADO 
Raciocínio lógico questão 29 . Acerta é letra A 

36 de 76 equivale a 47% e 40 de 76 equivale a 53%. A diferença entre 47% e 53% é de 6%. 
Portanto, a afirmação acima é falsa. Fica mantida a letra B como correta. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 45 
TYFANNE VERÔNICA LEÃO GARCIA 

Em relação a questão 1 de acordo com o gabarito, o item incorreto é a alternativa D, porém, 
conforme dados do IBGE cidades, o último censo aponta a densidade demográfica de 1,34 
hab/km2 para Humaitá/AM, o que faz a questão correta, assim como as alternativas 
anteriores, não havendo item incorreto. 

O que torna a letra D errada na questão 01 é que a alternativa faz menção apenas a 
quilômetros quando o correto seria quilômetros quadrados. 

RECURSO NEGADO 

RECURSO 46 
ELVES FRANÇA DA COSTA JÚNIOR 

O gabarito mostra a letra B como correta, porém, a BR - 230 Transamazônica se inicia na 
cidade de Cabedelo, no estado da Paraíba. assim a alternativa D está correta. fonte: 
https://www.google.com/search?q=qual+capital+do+nordeste+inicia+a+br+tranzamazonica&s
xsrf.  

No enunciado, não se perguntava qual cidade, mas qual a capital. Conquanto Cabedelo não 
possa ser considerada uma capital, fica mantida a resposta como sendo João Pessoa a capital 
por onde a Transamazônica inicia seu percurso.  

RECURSO NEGADO 
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ELVES FRANÇA DA COSTA JÚNIOR 

QUESTÃO 15. O gabarito mostra a letra D como correta, porém, a palavra PARAGEM, não é 
sinônimo de RECANTO E CONFIM, pois tem significado diferente. fonte: 
https://www.google.com/search?q=paragem+sin%C3%B4nimo&sxsrf 

Todas as alternativas de A a C trazem sinônimos para a palavra lugar. Em todos os 
dicionários que se pesquisar, todas vão ter lugar como ponto em comum, portanto a 
afirmação feita pelo impetrante não está correta. Consulte: 
https://dicionario.priberam.org/paragem 
https://dicionario.priberam.org/rinc%C3%A3o 
https://dicionario.priberam.org/confim  

RECURSO NEGADO 
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA FALCÃO 

Estou pedindo esse recurso para que análise a questão 15 de língua portuguesa (Ensino Médio) 
para que veja se não a um erro na resposta da questão "a Palavra Paragem" tem sentido 
diferente de rincão. 

Todas as alternativas de A a C trazem sinônimos para a palavra lugar. Em todos os 
dicionários que se pesquisar, todas vão ter lugar como ponto em comum, portanto a 
afirmação feita pelo impetrante não está correta. Consulte: 
https://dicionario.priberam.org/paragem 
https://dicionario.priberam.org/rinc%C3%A3o 
https://dicionario.priberam.org/confim  

RECURSO NEGADO 

https://www.google.com/search?q=paragem+sin%C3%B4nimo&sxsrf
https://dicionario.priberam.org/paragem
https://dicionario.priberam.org/rinc%C3%A3o
https://dicionario.priberam.org/confim
https://dicionario.priberam.org/paragem
https://dicionario.priberam.org/rinc%C3%A3o
https://dicionario.priberam.org/confim

