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ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA A FORMULAÇÃO DE QUESTÃO E GABARITO PROVISÓRIO  

Dados da solicitação 01 

INSCRIÇÃO 1766803 

CARGO Professor (Educação Infantil e Anos Iniciais) 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 17/12/2019 20:39 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Progressão aritmética (P.A.) é uma sequência numérica em que o próximo elemento da 
sequência é o número anterior somando a uma constante r. Este r é chamado de razão da 
P.A. Para sabermos qual a razão de uma P.A. basta subtrair um elemento qualquer pelo seu 
antecessor. 
Por exemplo a sequência é x + 5, x², 23 
Então se substituirmos x por 4 obtemos: 
4+5 , 4²,  23 
9 ,  16,  23 
Para saber a razão da nossa progressão aritmética basta subtrair um elemento qualquer 
pelo seu antecessor. 
16 – 9 = 7 
23 – 9 = 7 
 Ou seja, a razão da minha progressão aritmética é 7. Por isso, podemos concluir que o 
valor x que dará uma progressão aritmética será x=4. 
Então a alternativa correta é a letra B=4 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso procede ao Requerente. Houve um erro de transcrição da resposta da questão 1 no 
gabarito, sendo que a resposta correta é a alternativa B. Determina-se a retificação do 
Gabarito Provisório, definindo como correta ´para a questão 1 a alternativa "B". 
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Dados da solicitação 02 

INSCRIÇÃO 1794873 

CARGO Professor (Educação Infantil e Anos Iniciais) 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/12/2019 10:11 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Nesta questão de Matemática não fecha o resultado. O resultado afirmado na questão é que 
x é igual 2, então vejamos: 2 + 5, 2², 23.  
2 + 5 = 7 
2² = 4 
23. Ou seja não fecha uma progressão aritmética crescente formada por números naturais. 
O valor correto de x é 4, observe: 
4 + 5 = 9 
4² = 16 
23 , ou seja, com o valor de x = 4 compreende uma progressão aritmética com intervalos de 
7 números. Então concluo que valor de x = 4 , alternativa B. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso procede ao Requerente. Houve um erro de transcrição da resposta da questão 1 no 
gabarito, sendo que a resposta correta é a alternativa B. Determina-se a retificação do 
Gabarito Provisório, definindo como correta ´para a questão 1 a alternativa "B". 
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Dados da solicitação 03 

INSCRIÇÃO 1820516 

CARGO Professor (Educação Infantil e Anos Iniciais) 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/12/2019 21:00 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO 1) Considere a sequência (x + 5, x², 23). Sabendo que esta sequência é uma progressão 
aritmética crescente composta por números naturais, determine x e assinale a alternativa 
correta. 
A) 2. 
B) 4. 
C) 8. 
D) 12. 
A resposta dessa questão no gabarito provisório está como letra A. No entanto, sendo uma 
progressão aritmética crescente x=2 não está correto, pois  substituindo o x pelo 2 deixa de 
ser uma progressão crescente. A resposta correta seria 4. Peço que analisem novamente o 
gabarito. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso procede ao Requerente. Houve um erro de transcrição da resposta da questão 1 no 
gabarito, sendo que a resposta correta é a alternativa B. Determina-se a retificação do 
Gabarito Provisório, definindo como correta ´para a questão 1 a alternativa "B". 
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Dados da solicitação 04 

INSCRIÇÃO 1766519 

CARGO Professor (Educação Infantil e Anos Iniciais) 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/12/2019 20:02 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Progressão aritmética (P.A.) é uma sequência numérica em que o próximo elemento da 
sequência é o número anterior somando a uma constante r. Este r é chamado de razão da 
P.A. Para sabermos qual a razão de uma P.A. basta subtrair um elemento qualquer pelo seu 
antecessor. 
Por exemplo a sequência é x + 5, x², 23 
Então se substituirmos x por 4 obtemos: 
4+5 , 4²,  23 
9 ,  16,  23 
Para saber a razão da nossa progressão aritmética basta subtrair um elemento qualquer 
pelo seu antecessor. 
16 – 9 = 7 
23 – 9 = 7 
 Ou seja, a razão da minha progressão aritmética é 7. Por isso, podemos concluir que o 
valor x que dará uma progressão aritmética será x=4. 
Então a alternativa correta é a letra B=4 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso procede ao Requerente. Houve um erro de transcrição da resposta da questão 1 no 
gabarito, sendo que a resposta correta é a alternativa B. Determina-se a retificação do 
Gabarito Provisório, definindo como correta ´para a questão 1 a alternativa "B". 

 


