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Língua Portuguesa – Nível Fundamental 

 

Questão: 01 – Auxiliar Agropecuário 

Fundamentação 1: 
Inscrição 2108214 

Correção do gabarito e recontagem dos pontos. 

O gabarito da questão de número 01, do caderno de provas do cargo de Auxiliar 

Agropecuário considerado pela banca esta equivocado. 

A alternativa da questão 01, do caderno de prova do cargo de Auxiliar 

Agropecuário, a ser considerada como correta é a alternativa (E). Considerando 

que a questão é de interpretação de texto e que o próprio médico pergunta ao 

homem “- Mas você a viu falando com o abajur?”, demonstra que houve 

interesse por parte do médico, para entender e saber quem estava precisando 

realmente de atendimento e consequentemente tratamento. O gabarito trazido 

por esta banca, considerou como alternativa correta a (C) O médico não tinha a 

quem tratar. Caso o médico não tivesse há quem tratar, não teria investigado tal 

situação, a fim de tentar ajudar de alguma forma o homem que estava no seu 

consultório. Ainda, na resposta feita pelo homem (“- Não, o abajur me contou e 

pediu segredo!”), pode-se entender que o médico conseguiu identificar quem 

estava precisando de tratamento, nesse caso, o próprio homem.  

Desta forma, a única alternativa que pode ser afirmada seguramente, é a 

alternativa (E) O médico não fala com abajur. 

Questão: 01 

01 – Leia o texto a seguir: 

Uma Anedota. 

Um homem no consultório de um psiquiatra:  

- Doutor, estou preocupado com minha esposa. Quando estou no trabalho, ela 

passa o dia conversando com o abajur!  

- Mas você a viu falando com o abajur? - pergunta o médico.  

- Não, o abajur me contou e pediu segredo!  

(O texto acima é adaptação de original extraído de 

https://www.tudoporemail.com.br/)  

 
As três questões de português abaixo se referem ao texto acima: 

 
Sobre a anedota acima, podemos afirmar seguramente que: 

a) O abajur, de fato, fala. 

b) A esposa não fala com abajur. 

c) O médico não tinha a quem tratar. 

d) O marido não fala com abajur. 



e) O médico não fala com abajur. 

Parecer: 

 Deferido – TROCA DE GABARITO. 
 
Deve-se proceder com alteração do gabarito: 
 
De opção (C) 
Para opção (E)  
 

 
 
 

Raciocínio Lógico – Nível Superior 
 

Questão: 04 – Farmacêutico 

Fundamentação 1: 
Inscrição 2099328 

Anulação da questão 4. O Anunciado solicita a alternativa correta, mas as 5 

alternativas (A,B,C,D e E) estão incorretas. 

A questão 4 no Gabarito preliminar é a resposta C, mas a alternativa C tem erro 

em seu anunciado. 

Referente a questão 4, a resposta correta conforme gabarito preliminar é a letra C 

(Nem mesmo tirando a nota máxima (nota 10) em Português será alcançada a 

nota tirada em Matemática).  

 Conforme a tabela do anunciado da questão a nota máxima que Pedro 

consegue atingir em Português é 30, multiplicação de 10 pelo peso 3. A forma 

correta da alternativa C seria a seguinte “Nem mesmo tirando a nota máxima (nota 

30) em Português será alcançada a nota tirada em Matemática.” A alternativa C 

tem erro no seu anunciado por esse motivo solicito que a questão seja anulada 

por não haver alternativa correta na questão. 

 Se a palavra “nota” da alternativa C estivesse referindo a coluna “Nota” da 

tabela do anunciado da questão a alternativa C estaria errada, pois a nota 10 de 

português é maior que a nota 7,8 de matemática. Por esse motivo solicito que a 

questão seja anulada, pois não tem alternativa correta como solicita o anunciado. 

Questão: 04 

04 – Com base nas notas de Pedro apresentadas a seguir e seus respectivos 

pesos, assinale a alternativa correta: 

 

Peso Nota 

Matemática 5 7,8 

Português 3 10 

Conhecimentos 

Específicos 
10 7,2 

 

a) A matéria que Pedro melhor deverá ir bem é em matemática. 

b) A média aritmética ponderada de Pedro é igual a 7,5. 

c) Nem mesmo tirando a nota máxima (nota 10) em Português será 



alcançada a nota tirada em Matemática. 

d) De acordo com os pesos, Português é mais importante que Matemática. 

e) A média aritmética ponderada consista no somatório da multiplicação 

entre a nota pelo seu peso, dividindo-se tudo pelo somatório das notas. 

Parecer: 

 Deferido. 
O recurso assiste ao recorrente, uma vez que há duplo entendimento na 
alternativa que estaria correta, ou seja, a nota máxima seria 30 para poder 
comparar com a nota máxima da disciplina de matemática.  
Assim sendo, questão anulada.  
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