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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300081 

CARGO 01-Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI 

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2021 07:13 

DESCRIÇÃO FATOS Solicito que seja revisado a alternativa correta da questão 13 para ADI. 
Sendo correta a alternativa C 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 13 pedia a alternativa INCORRETA segundo o ECA. A 
alterativa “B” constada no gabarito está correta, pois o Art.16. e inciso VI  
do Estatuto diz que: “participar da vida política, na forma da lei”  
compreende um aspecto da liberdade. Ao contrário da letra C que diz 
que a crença e o culto religioso são aspectos que a liberdade não os 
compreende. Logo, a alternativa incorreta que deveria estar no gabarito é 
a letra C; devido ferir os direitos de liberdade. 

PEDIDO Correção do gabarito questão 13 de ADI de letra B para letra C. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente tal questão 
é a letra C). Ver inciso III do Art. 16 da Lei Federal 8069/90 

QUEM RESPONDEU KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

ANEXO Sem anexo 
 



 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300261 

CARGO 01-Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI 

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2021 17:15 

DESCRIÇÃO FATOS Referente a questão 13, onde se pede para assinalar a alternativa 
incorreta. Solicito a correção do gabarito. 
Segundo o ECA no seu art. 16, consta que o diretio à liberdade 
compreende os seguintes aspectos. [...] III. crença e culto religioso. [...] 
Sendo assim, a alternativa incorreta é a C, onde diz que o diretito a 
liberdade NÃO compreende os seguintes aspectos; crença e culto 
religioso. 

FUNDAMENTAÇÃO Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, 
ressalvadas as restrições legais; 
II - opinião e expressão; 
III - crença e culto religioso; 
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; 
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 
VI - participar da vida política, na forma da lei; 
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. 
 
Fonte: https://www.legjur.com/legislacao/art/lei_00080691990-16 

PEDIDO Correção do gabarito. 

ANEXO CANDIDATO https://cdn.jaciara.selecao.site/recursos/2/300261/26650d7065fecae01967
54982eabe9c0.pdf 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente tal questão 
é a letra C). Ver inciso III do Art. 16 da Lei Federal 8069/90 

QUEM RESPONDEU KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

ANEXO Sem anexo 
 



 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300261 

CARGO 01-Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI 

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2021 17:15 

DESCRIÇÃO FATOS Referente a questão 13, onde se pede para assinalar a alternativa incorreta. 
Solicito a correção do gabarito. 
Segundo o ECA no seu art. 16, consta que o diretio à liberdade compreende 
os seguintes aspectos. [...] III. crença e culto religioso. [...] 
Sendo assim, a alternativa incorreta é a C, onde diz que o diretito a 
liberdade NÃO compreende os seguintes aspectos; crença e culto religioso. 

FUNDAMENTAÇÃO Art. 16 O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, 
ressalvadas as restrições legais; 
II - opinião e expressão; 
III - crença e culto religioso; 
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; 
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 
VI - participar da vida política, na forma da lei; 
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. 
 
Fonte: https://www.legjur.com/legislacao/art/lei_00080691990-16 

PEDIDO Correção do gabarito. 

ANEXO CANDIDATO https://cdn.jaciara.selecao.site/recursos/2/300261/d09d1bc3fc4152afa977c4
fef949c2fa.pdf 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente tal questão é 
a letra C). Ver inciso III do Art. 16 da Lei Federal 8069/90 

QUEM RESPONDEU KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

ANEXO Sem anexo 
 



 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 75 

CARGO 01-Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI 

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2021 18:27 

DESCRIÇÃO FATOS Por acho que a alternativa correta é a letra c não a b porq a alternativa b está 
correta no estatuto. Sendo que a questão pediu a alternativa incorreta 

FUNDAMENTAÇÃO Por isso peço a correção da questão. 

PEDIDO Anulação da questão ou correção do gabarito 

ANEXO CANDIDATO https://cdn.jaciara.selecao.site/recursos/2/75/573240733575a57b8972b2fc691
72397.png 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente tal questão é a 
letra C). Ver inciso III do Art. 16 da Lei Federal 8069/90 

QUEM RESPONDEU KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

ANEXO Sem anexo 
 



 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300613 

CARGO 01-Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI 

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2021 21:54 

DESCRIÇÃO FATOS Erro na opção divulgada no gabarito.  

FUNDAMENTAÇÃO A questão número 13 apresenta como opção correta no gabarito 
divulgado a letra B "É direito da criança e do adolescente participar da 
vida política, na forma da lei". Assim baseando-se no Art. 16 III e VI   do 
Capítulo II do Direto a Liberdade que trata como direito a crença e culto 
religioso bem como, participar da vida política, na forma da Lei, a 
alternativa para o enunciado que pede a resposta incorreta será a letra C 
que diz: "O Direito a Liberdade não compreende os seguintes aspectos ; 
crença e culto religioso.  

PEDIDO Como relatado acima erro na divulgação da resposta no gabarito, faço a 
solicitação de correção do gabarito. Desde já fico agradecida.  

ANEXO CANDIDATO https://cdn.jaciara.selecao.site/recursos/2/300613/b53b46385d4034b6895
7d91f8acf7928.PDF 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente tal questão 
é a letra C). Ver inciso III do Art. 16 da Lei Federal 8069/90 

QUEM RESPONDEU KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

ANEXO Sem anexo 
 



 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300081 

CARGO 01-Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI 

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2021 08:28 

DESCRIÇÃO FATOS Solicito que seja revisado a alternativa correta da questão 15 para ADI, sendo 
correto a alternativa D. Na alternativa "A"constada no gabarito tem inclusive 
um erro no emprego da conjunção aditiva "e". Além do mais, a avaliação da 
aprendizagem baseia-se na concepção de educação que norteia a relação 
professor-estudante-conhecimento-vida em movimento,jamais um 
julgamento,visto que nas concepções na educação básica preserva a 
avaliação  contínua e cumulativa do desempenho do estudante, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados 
ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 15 a alternativa pede o relação do processo de avaliação 
segundo (DCNs) e a alternativa mais assertiva é a letra "D" no qual 
exemplifica a avaliação diagnostica dentro do Art.47  e inciso 1º  que diz: "a 
validade da avaliação, na sua função diagnóstica, liga-se à aprendizagem, 
possibilitando o aprendiz a recriar, refazer o que aprendeu, criar, propor e, 
nesse contexto, aponta para uma avaliação global, que vai além do aspecto 
quantitativo, porque identifica o desenvolvimento da autonomia do 
estudante, que é indissociavelmente ético, social, intelectual" logo letra D. 

PEDIDO Correção do gabarito da questão 15 de ADI,alternativa "A" para alternativa 
"D". 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A alternativa correta é a letra A, pois a avaliação, de fato, não 
pode se constituir em apenas uma forma de julgamento. A avaliação 
diagnóstica (que consta na letra D) é realizada, como o próprio nome diz, 
para verificar as dificuldades do aluno, sendo realizada sempre no início do 
ano letivo, não sendo possível ser um processo diário. 

QUEM RESPONDEU KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

ANEXO Sem anexo 



 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 75 

CARGO 01-Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI 

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA 

PROVA 1 

QUESTÃO 9 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2021 18:41 

DESCRIÇÃO FATOS A questão 9 está incorreta porq 15 centímetros equivale a 0,15 metros 

FUNDAMENTAÇÃO Fiz o pedido porq a questão a resposta está incorreta. Na questão a 
resposta está 0,15 dm e o certo seria 0,15 m 

PEDIDO Peço a anulação da questão 

ANEXO CANDIDATO https://cdn.jaciara.selecao.site/recursos/2/75/98295dfe524f8cec94005107bec
09068.png 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente tal questão é a 
letra D) 

QUEM RESPONDEU KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

ANEXO Sem anexo 
 



 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 93 

CARGO 05-Professor – Licenciatura Plena em Língua Portuguesa/Inglês  

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2021 23:32 

DESCRIÇÃO FATOS Sobre o processo de avaliação a letra D também esta correta, pois a 
avaliação diagnóstica dos alunos também é feita em sala de aula pelos 
professores todos os dias através de presença, participação, resolução de 
atividades e resultado em provas finais.  

FUNDAMENTAÇÃO Duas respostas corretas. 

PEDIDO Anulação da questão. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A alternativa correta é a letra A, pois a avaliação, de fato, não 
pode se constituir em apenas uma forma de julgamento. A avaliação 
diagnóstica (que consta na letra D) é realizada, como o próprio nome diz, 
para verificar as dificuldades do aluno, sendo realizada sempre no início do 
ano letivo, não sendo possível ser um processo diário. 

QUEM RESPONDEU KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

ANEXO Sem anexo 
 



 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 93 

CARGO 05-Professor – Licenciatura Plena em Língua Portuguesa/Inglês  

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2021 23:30 

DESCRIÇÃO FATOS A questão pede a palavra que há ditongos crescente e decrescente 
respectivamente, mas não tem nenhuma alternativa correta. Toda frase tem 
ditongo mas nenhuma crescente e decrescente respectivamente. Ex: letra A 
) Tem um ditongo crescente 
B) 2 ditongos decrescente 
c) 1 ditongo decrescente e 1 tritongo 
D) 2 ditongos decrescente. Portanto, para ser ditongo decrescente é vogal 
mais semivogal e crescente semivogal para vogal 

FUNDAMENTAÇÃO Não tem resposta correta. 

PEDIDO Anulação de questão  

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: ALEGA-SE QUE NÃO HÁ ALTERNATIVA COM PALAVRAS 
COM DITONGOS CRESCENTE E DESCRESCENTES 
RESPECTIVAMENTE. A ALTERNATIVA B) “a ideia de ganhar algum 
dinheiro”.  EM "IDEIA", HÁ DITONGO CRESCENTE "IA"; EM "DINHEIRO", 
DITONGO DESCRESCENTE "EI". ASSIM, SOMENTE NA ALTERNATIVA 
B) HÁ PALAVRAS COM OS DITONGOS SOLICITADOS 

QUEM RESPONDEU KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

ANEXO Sem anexo 
 



 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300528 

CARGO 06-Professor – Licenciatura Plena em Matemática 

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2021 18:54 

DESCRIÇÃO FATOS A questão não se encontra correta uma vez que a ✓82 é irracional não 
racional. 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 14) A simplificação do números racional✓82 é igual a: 
 
Nesta questão a raiz quadrada de 82 não é racional e sim irracional desta 
forma não tem como obter a simplificação da questão: ✓82= 9.055385... 

PEDIDO Anulação da questão 

ANEXO CANDIDATO https://cdn.jaciara.selecao.site/recursos/2/300528/dc58ea0ab049d12e906029
344f181dbf.png 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO: ANULAR a referida questão. 

QUEM RESPONDEU KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

ANEXO Sem anexo 
 



 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300528 

CARGO 06-Professor – Licenciatura Plena em Matemática  

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2021 19:04 

DESCRIÇÃO FATOS A questão de cálculo de Integral não consta no edital do seletivo, desta forma 
não poderia estar essa questão na avaliação. 

FUNDAMENTAÇÃO A questão de cálculo de Integral não consta no edital do seletivo, desta 
forma não poderia estar essa questão na avaliação. 

PEDIDO Anulação da questão 

ANEXO CANDIDATO https://cdn.jaciara.selecao.site/recursos/2/300528/705574bf2d970f77c1d032f4
d2820b55.png 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: Questão plenamente abrangida pelo conteúdo programático. 

QUEM RESPONDEU KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

ANEXO Sem anexo 
 



 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300528 

CARGO 06-Professor – Licenciatura Plena em Matemática  

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA 

PROVA 1 

QUESTÃO 17 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2021 19:17 

DESCRIÇÃO FATOS Questão 17) está sem alternativa correta. 

FUNDAMENTAÇÃO A questão não contém a alternativa correta, de acordo com a resolução desta 
questão o resultado final é  
_ ✓2- ✓6 
        2 
 

PEDIDO Anulação da questão 

ANEXO CANDIDATO https://cdn.jaciara.selecao.site/recursos/2/300528/445ef1aa8234aea18b0a2fa0f
f4c81b5.png 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente tal questão é a 
letra C).  

QUEM RESPONDEU KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

ANEXO Sem anexo 
 



 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300315 

CARGO 06-Professor – Licenciatura Plena em Matemática  

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA 

PROVA 1 

QUESTÃO 17 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2021 22:42 

DESCRIÇÃO FATOS Sem resposta certa. Resolução da resposta correta em anexo. 

FUNDAMENTAÇÃO A resposta teria que ter um SINAL negativo na frente para estar correta.  

PEDIDO Anulação da questão  

ANEXO CANDIDATO https://cdn.jaciara.selecao.site/recursos/2/300315/599170511b8bf4b9f283527
84d692117.jpg 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente tal questão é a 
letra C).  

QUEM RESPONDEU KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

ANEXO Sem anexo 
 



 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300258 

CARGO 06-Professor – Licenciatura Plena em Matemática  

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA 

PROVA 1 

QUESTÃO 18 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2021 17:35 

DESCRIÇÃO FATOS Usando as propriedades de potenciação para expoentes racionais e fazendo 
as operações, tenso que a resposta o valor 2, correspondente a alternativa B, 
sendo que o gabarito apresenta a alternativa A como resposta.  

FUNDAMENTAÇÃO A fundamentação que é a resolução segue em anexo. Acredito que houve 
um equívoco na escrita do gabarito, pois a resposta consta entre as 
alternativas.  

PEDIDO Correção do gabarito. 

ANEXO CANDIDATO https://cdn.jaciara.selecao.site/recursos/2/300258/aab32f700712d1a9f44732e
00ad93a34.jpg 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO: RETIFICAR o gabarito preliminar para alternativa B). 

QUEM RESPONDEU KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

ANEXO Sem anexo 
 



 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300528 

CARGO 06-Professor – Licenciatura Plena em Matemática  

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA 

PROVA 1 

QUESTÃO 18 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2021 19:43 

DESCRIÇÃO FATOS Mudança da alternativa A para a alternativa B. 

FUNDAMENTAÇÃO A alternativa correta e a B) 2, de acordo a com a resolução da questão. 

PEDIDO Correção do gabarito 

ANEXO CANDIDATO https://cdn.jaciara.selecao.site/recursos/2/300528/2639252e84f7541a22a5c4d
94092bc65.png 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO: RETIFICAR o gabarito preliminar para alternativa B). 

QUEM RESPONDEU KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

ANEXO Sem anexo 
 



 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300315 

CARGO 06-Professor – Licenciatura Plena em Matemática  

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA 

PROVA 1 

QUESTÃO 18 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2021 22:59 

DESCRIÇÃO FATOS A resolução da expressão correta! 

FUNDAMENTAÇÃO Sobre a questão citado 18, o resultado apresentado pelo anexo enviado, é 
uma justificativa de não concordância com o gabarito, visto que foi 
realizado no aplicativo Photomath matemático.  

PEDIDO correção do gabarito, pois a resposta que está no gabarito não está correta, 
corrigindo para letra "B" 

ANEXO CANDIDATO https://cdn.jaciara.selecao.site/recursos/2/300315/51a1b0c15faceec78c4d2d
224a04e534.jpg 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO: RETIFICAR o gabarito preliminar para alternativa B). 

QUEM RESPONDEU KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

ANEXO Sem anexo 
 



 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300315 

CARGO 06-Professor – Licenciatura Plena em Matemática  

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2021 23:22 

DESCRIÇÃO FATOS A questão 19 faltou informações mais precisa para chegar na resposta 
correta. Pois um poliedro são figuras sólidas geométricas formados por 
vértices, arestas e faces. Esse sólido é limitado por quatro ou mais polígonos 
planos que pertencem a planos diferentes e que têm dois a dois somente 
uma aresta em comum. Sendo divida em convexos e não convexos. Por tanto 
a pergunta deveria informar qual classe seria usado para usar para calcular, 
exemplo; Cubo; Tetraedro; Hexaedro; Octaedro; Dodecaedro; Icosaedro. 
Faltando assim clareza no entendimento da questão.   

FUNDAMENTAÇÃO Falta de clareza para interpretação da questão.  

PEDIDO Anulação da questão, por falta de clareza da mesma.  

ANEXO CANDIDATO https://cdn.jaciara.selecao.site/recursos/2/300315/e654f1860289af1aa6de317
730c9efc4.jpg 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente tal questão é a 
letra A).  

QUEM RESPONDEU KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

ANEXO Sem anexo 
 



 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300481 

CARGO 12-Técnico Administrativo Educacional (Secretaria Escolar) 

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA 

PROVA 1 

QUESTÃO 18 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2021 11:38 

DESCRIÇÃO FATOS A questão n° 18, trata sobre MS WORD 2010 e tem a seguinte redação: No 
MS WORD 2010 opção para que se possa inserir uma "nota de roda pé" em 
uma pagina encontra-se na guia ou aba: 
A) Correspondência 
B) Revisão 
C) Referência 
D) Pagina inicial 
O gabarito preliminar trouxe como gabarito a alternativa "C"; todavia, a 
questão possui duas alternativa corretas, eis que a alternativa "D" também 
está correta. 

FUNDAMENTAÇÃO No MS WORD 2010 opção para que se possa inserir uma "nota de roda pé" 
em uma pagina encontra-se na guia ou aba: 
A referida questão possui duas alternativas corretas, eis que opções 
contidas nas alternativas "C e D" são meios de se obter o resultado pedido, 
ou seja, inserir nota de roda pé. 

PEDIDO Diante do exposto, venho respeitosamente à organizadora do certame, pedir 
que seja alterado o gabarito da questão n.° 18 para a alternativa D ou que 
seja anulada a referida questão. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente tal questão é a 
letra C).  

QUEM RESPONDEU KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

ANEXO Sem anexo 
 



 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300481 

CARGO 12-Técnico Administrativo Educacional (Secretaria Escolar) 

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2021 11:20 

DESCRIÇÃO FATOS  A  questão n° 20, trata sobre correio eletrônico e tem a seguinte redação: 
I- É necessário que a opção C.C de um destinatário esteja selecionada para 
que um e-mail seja enviado. 
II- Todo e-mail necessita ter um remetente e um destinatário, o remetente 
pode ser descrito no campo "PARA". 
No gabarito preliminar o item II está como correto, pois traz como gabarito a 
alternativa "D"; porém ambas as alternativa estão erradas.  
O item II também está incorreto, visto que, no campo "PARA" deve conter o 
destinatário da mensagem, e não o remetente como menciona o comando da 
questão, tornando-a ERRADA. 

FUNDAMENTAÇÃO No gabarito preliminar o item II está como correto, pois traz como gabarito a 
alternativa "D"; porém a alternativa está errada.  
O item II  está incorreto, visto que, no campo "PARA" deve conter o 
destinatário da mensagem, e não o remetente como menciona o comando 
da questão, tornando-a ERRADA. 
SEGUE CONCEITO TECNICO: Para: é o destinatário original do e-mail. 
FONTES: https://www.diferenca.com/para-cc-e-cco/ 

PEDIDO Diante do exposto, venho respeitosamente à organizadora do certame, pedir 
que seja alterado o gabarito da questão n.° 20 para a alternativa C ou que 
seja anulada a referida questão. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO: RETIFICAR o gabarito preliminar para alternativa C). 

QUEM RESPONDEU KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

ANEXO Sem anexo 
 


