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Resposta aos Recursos Interpostos 

 
1. Roberto Rodrigues da Silva 

 
Questão 01 
Indeferido. 
 

Questão 01. 
 
[Existem algumas explicações para o seu surgimento.] 
 
A voz verbal da oração acima não pode ser alterada, porque o seu verbo é 
intransitivo. Com isto, afirmamos que somente a alternativa B pode ser a 
assinalada, quando se busca uma resposta correta para a pergunta. Se uma 
oração estiver na voz ativa - e é o caso da oração entre colchetes - somente 
poderemos alterar sua voz verbal, caso o seu verbo seja transitivo direto ou 
transito direto e indireto ao mesmo tempo. Nada mais permitiria a mudança de 
voz. Para o teor da pergunta, não há como se fazer referência ao sujeito plural. 
Este fato não tem ligações com o teor da pergunta. Sentimos muito, mas, neste 
caso, a solicitação do reclamante é improcedente. 
 
Questão 04 
Indeferido. 
 

Questão 04. 
 
[sem ligar para a veracidade dos dados.] 
 
Se substituirmos o verbo da oração acima por referir-se, a mesma oração 
corretamente reescrita será: [sem se referir à veracidade dos dados]. No caso, 
o advérbio de negação sem atrai o pronome se para antes do verbo. Já o 
acento indicativo da crase, este surge devido à fusão de a - preposição que é 
regência do verbo referir-se - com a - artigo feminino e singular que antecede e 
determina a palavra veracidade. Observamos ainda que a questão não faz 
referências a valores sintáticos da partícula se. O pedido do reclamante é, por 
isto, improcedente.  
 
 
Questão 23 
Indeferido. 

JUSTIFICATIVA  - QUESTÃO 23 / MATEMÁTICA 
O assunto porcentagem é o cerne da questão 23! A diferença entre a 
capitalização simples e a composta é pré-requisito para a resolução do 
problema, porém este assunto, além de recorrente em questões do cotidiano, 
faz parte do conteúdo desde o 7º ano do ensino fundamental.  O exercício 
não trata do cálculo de taxa de juros na capitalização composta, nem do 



   

emprego do modelo de crescimento exponencial para o cálculo do montante, 
conteúdos que não fazem parte do edital.   Para resolver a questão o candidato 
precisaria saber a diferença entre os dois tipos de capitalização  e aplicar 
o cálculo da porcentagem. 
 

 
2. Yan Rodrigues da Silva 
 

Questão 23 
Indeferido. 

JUSTIFICATIVA 
Vale lembrar que o enunciado da questão faz referência aos juros cumulativos, 
ou seja, juros compostos. Logo, os juros incidem sobre o primeiro período, 
antes de ser efetuado o primeiro pagamento, e sobre o saldo remanescente. 
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