
JULGAMENTO DE RECURSOS 

Cargo: Auxiliar de Classe 

Questão nº 4 – Português 

Resultado da Análise: Questão Anulada 

Justificativa: Prezado Candidato, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 

esclarecer que a referida questão permanece anulada, tendo em vista a presença de duas alternativas 

com mesmo significado, (B) e (C), portanto recurso indeferido. 

Questão nº 1 – Matemática 

Resultado da Análise: Questão Anulada 

Justificativa: Prezado Candidato, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 

esclarecer que a referida questão permanece anulada, tendo em vista a falta de dados para a 

resolução da questão, mais especificamente a quantidade de litros recolocados no reservatório, que 

seriam imprescindíveis para a obtenção do resultado correto, portanto recurso indeferido. 

Questão nº 2 – Matemática 

Resultado da Análise: Questão Anulada 

Justificativa: Prezado Candidato, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 

esclarecer que a referida questão será anulada, tendo em vista a constatação de dados faltantes para 

a resolução da mesma, mais especificamente a quantidade de poltronas ocupadas por noite, portanto 

recurso deferido. 

Cargo: Berçarista 

Questão nº 6 – Português 

Resultado da Análise: Questão Anulada 

Justificativa: Prezado Candidato, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 

esclarecer que a referida questão será anulada, pois ela pede que seja assinalada a assertiva 

incorreta, apontada pelo gabarito oficial como sendo a letra (B). Entretanto, a assertiva (D) deteve 

um erro de digitação o qual também a torna incorreta, portanto recurso deferido.  

Cargo: Servente Escolar 

Questão nº 2 – Matemática 

Resultado da Análise: Alteração de Gabarito 

Justificativa: Prezado Candidato, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 

esclarecer que a referida questão terá alteração de gabarito, passando a ser a alternativa B como 

correta, portanto recurso deferido. 

 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
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