
Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 1ª Etapa PSC2020 - Projeto 2022

Disciplina: Matemática (Questões de 47-54)
N° da Questão: 47
Interessado(a): Ana Gabriela de Freitas Valente

Questionamento (Candidato):

A  questão  47  do  componente  curricular  MATEMÁTICA   trata  de  Eletricidade  conteúdo  *NÃO*
contemplado  no  edital   da  referida  avaliação,  uma  vez  tratar-se  de  assunto  do  3  ano  do  ensino
médio.
Em face do acima exposto, solicito a *ANULAÇÃO* do referido quesito.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Em resposta ao pedido de recurso contra questão 47 da prova de Matemática do Processo Seletivo
Contínuo  PSC2020  referente  ao  EDITAL  N.º  056/2019/GR  de  02  de  Agosto  de  2019,  a  Comissão
Permanente de Concursos ressalta que a questão mencionada não requer conhecimento prévio do
candidato  sobre  eletricidade,  uma  vez  que  tal  questão  abrange  o  conteúdo  de  Regra  de  Três
Simples  que  é  um  dos  tópicos  descritos  no  anexo  II  do  edital  supracitado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 1ª Etapa PSC2020 - Projeto 2022

Disciplina: Matemática (Questões de 47-54)
N° da Questão: 47
Interessado(a): Ana Gabriela de Freitas Valente

Questionamento (Candidato):

A  questão  47  do  componente  curricular  MATEMÁTICA   trata  de  Eletricidade  conteúdo  *NÃO*
contemplado  no  edital   da  referida  avaliação,  uma  vez  tratar-se  de  assunto  do  3  ano  do  ensino
médio.
Em face do acima exposto, solicito a *ANULAÇÃO* do referido quesito.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Em resposta ao pedido de recurso contra questão 47 da prova de Matemática do Processo Seletivo
Contínuo  PSC2020  referente  ao  EDITAL  N.º  056/2019/GR  de  02  de  Agosto  de  2019,  a  Comissão
Permanente de Concursos ressalta que a questão mencionada não requer conhecimento prévio do
candidato  sobre  eletricidade,  uma  vez  que  tal  questão  abrange  o  conteúdo  de  Regra  de  Três
Simples  que  é  um  dos  tópicos  descritos  no  anexo  II  do  edital  supracitado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 1ª Etapa PSC2020 - Projeto 2022

Disciplina: Matemática (Questões de 47-54)
N° da Questão: 47
Interessado(a): Anaya Bianca Alves da Rocha

Questionamento (Candidato):

A referida  questão  encontra-se  fora  dos  conteúdos  trabalhados  nesse  ano  letivo,visando  ser  uma
questão de energia,relativamente conteúdo do 3°ANO,ficamos assim impossibilitados de resolvê-la!
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Em resposta ao pedido de recurso contra questão 47 da prova de Matemática do Processo Seletivo
Contínuo  PSC2020  referente  ao  EDITAL  N.º  056/2019/GR  de  02  de  Agosto  de  2019,  a  Comissão
Permanente de Concursos ressalta que a questão mencionada não requer conhecimento prévio do
candidato  sobre  eletricidade,  uma  vez  que  tal  questão  abrange  o  conteúdo  de  Regra  de  Três
Simples  que  é  um  dos  tópicos  descritos  no  anexo  II  do  edital  supracitado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 1ª Etapa PSC2020 - Projeto 2022

Disciplina: Matemática (Questões de 47-54)
N° da Questão: 47
Interessado(a): Luís Eduardo Bentes Negreiros

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 47- 1°ANO
A referida  questão  encontra-se  fora  dos  conteúdos  trabalhados  nesse  ano  letivo,visando  ser  uma
questão de energia,relativamente conteúdo do 3°ANO,ficamos assim impossibilitados de resolvê-la!
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Em resposta ao pedido de recurso contra questão 47 da prova de Matemática do Processo Seletivo
Contínuo  PSC2020  referente  ao  EDITAL  N.º  056/2019/GR  de  02  de  Agosto  de  2019,  a  Comissão
Permanente de Concursos ressalta que a questão mencionada não requer conhecimento prévio do
candidato  sobre  eletricidade,  uma  vez  que  tal  questão  abrange  o  conteúdo  de  Regra  de  Três
Simples  que  é  um  dos  tópicos  descritos  no  anexo  II  do  edital  supracitado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 1ª Etapa PSC2020 - Projeto 2022

Disciplina: Matemática (Questões de 47-54)
N° da Questão: 47
Interessado(a): Simeão de Oliveira Valente Filho

Questionamento (Candidato):

A Comissão Permanente de Vestibulares - COMVEST
Psc1
Recurso à Prova de Conhecimentos Gerais - 1. Etapa

A  questão  47  do  componente  curricular  MATEMÁTICA   trata  de  Eletricidade  conteúdo  *NÃO*
contemplado  no  edital   da  referida  avaliação,  uma  vez  tratar-se  de  assunto  do  3  ano  do  ensino
médio.
Em face do acima exposto, solicito a *ANULAÇÃO* do referido quesito.

Nos termos
Peço o deferimento
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Em resposta ao pedido de recurso contra questão 47 da prova de Matemática do Processo Seletivo
Contínuo  PSC2020  referente  ao  EDITAL  N.º  056/2019/GR  de  02  de  Agosto  de  2019,  a  Comissão
Permanente de Concursos ressalta que a questão mencionada não requer conhecimento prévio do
candidato  sobre  eletricidade,  uma  vez  que  tal  questão  abrange  o  conteúdo  de  Regra  de  Três
Simples  que  é  um  dos  tópicos  descritos  no  anexo  II  do  edital  supracitado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 1ª Etapa PSC2020 - Projeto 2022

Disciplina: Matemática (Questões de 47-54)
N° da Questão: 48
Interessado(a): Paulo Gabriel Monteiro Israel

Questionamento (Candidato):

Lendo a Questão, temos que usar Progressão Geométrica (ele quer o dobro do novos clientes) se o
o 1 mês foi 100 o segundo foi 200 e o terceiro 400 o quarta vai ser 800 e o quinto 1600 e o sexto e
3200!!  se  ele  quero  o  sexto  mês  some  tudo  que  da  6300  com  mais  os  150  clientes  que  eles  já
tinham!!  da  o  valor  de  6450...  e  não  tem  essa  alternativa!!  espero  que  anulem
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Em resposta ao pedido de recurso contra questão 48 da prova de Matemática do Processo Seletivo
Contínuo  PSC2020  referente  ao  EDITAL  N.º  056/2019/GR  de  02  de  Agosto  de  2019,  a  Comissão
Permanente  de  Concursos  decidiu  deferir  o  recurso.
Resposta (Banca): ANULAR QUESTÃO.

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 1ª Etapa PSC2020 - Projeto 2022

Disciplina: Matemática (Questões de 47-54)
N° da Questão: 48
Interessado(a): Pietra Soares de Miranda

Questionamento (Candidato):

De acordo com o gabarito, a alternativa correta é a letra "e", que corresponde a 3350 clientes, que
seria  somente  a  soma  dos  novos  clientes  da  sexta  semana  mais  o  que  ele  já  tinha:
3200+150=3350. Porém, a questão pede o TOTAL DE CLIENTES DO BANCO daqui a seis semanas.
Mas ele deixa claro que a cada semana o número dobra, ou seja, na primeira semana ele terá mais
100 novos clientes, na segunda semana mais 200, na terceira semana mais 400 novos clientes, na
quarta  semana  mais  800  novos  clientes,  na  quinta  semana  mais  1600  novos  clientes,  na  sexta
semana mais 3200 novos clientes. Tendo ele já 150 clientes. Se a questão pede o total, é a soma
das seis semanas mais o que ele já tinha,ou seja: 100+200+400+800+1600+3200+150= 6450.
Se ele quisesse somente o valor da sexta semana, o valor seria 3200, entretanto, a questão pede o
valor  TOTAL DE CLIENTES DO BANCO que seria  6450.  Não há esta  alternativa  e  há  mais  de  uma
interpretação,   o  que resulta  em anulação da  referida  questão.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Em resposta ao pedido de recurso contra questão 48 da prova de Matemática do Processo Seletivo
Contínuo  PSC2020  referente  ao  EDITAL  N.º  056/2019/GR  de  02  de  Agosto  de  2019,  a  Comissão
Permanente  de  Concursos  decidiu  deferir  o  recurso.
Resposta (Banca): ANULAR QUESTÃO.

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 1ª Etapa PSC2020 - Projeto 2022

Disciplina: Matemática (Questões de 47-54)
N° da Questão: 49
Interessado(a): Miguel Oliveira da Silva Rocha

Questionamento (Candidato):

A REFERIDA QUESTÃO DO COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA, TRATA DE ESTUDO ANALÍTICO
DA  RETA  (GEOMETRIA  ANALÍTICA),  CONTEÚDO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  DA  REFERIDA
AVALIAÇÃO,  PARA  A  2ª  SÉRIE  DO  ENSINO  MÉDIO.
EM FACE DO ACIMA EXPOSTO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Em resposta ao pedido de recurso contra questão 49 da prova de Matemática do Processo Seletivo
Contínuo  PSC2020  referente  ao  EDITAL  N.º  056/2019/GR  de  02  de  Agosto  de  2019,  a  Comissão
Permanente de Concursos ressalta que a questão mencionada não requer conhecimento prévio do
candidato sobre geometria, uma vez que tal questão abrange o conteúdo de Razão que é um dos
tópicos descritos no anexo II do edital supracitado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 1ª Etapa PSC2020 - Projeto 2022

Disciplina: Matemática (Questões de 47-54)
N° da Questão: 52
Interessado(a): Fábio Victor Souza Lima

Questionamento (Candidato):

Pois a resposta certa e uma e no gabarito esta outra

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Em resposta ao pedido de recurso contra questão 47 da prova de Matemática do Processo Seletivo
Contínuo  PSC2020  referente  ao  EDITAL  N.º  056/2019/GR  de  02  de  Agosto  de  2019,  a  Comissão
Permanente de Concursos ressalta que a resposta da questão mencionada está correta,  uma vez
que tal questão trata-se de encontrar a abscissa do vértice e consequentemente calcular o valor da
função nesse ponto encontrando assim o preço mínimo do produto.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 1ª Etapa PSC2020 - Projeto 2022

Disciplina: Matemática (Questões de 47-54)
N° da Questão: 52
Interessado(a): Luciana Neves Sabugosa

Questionamento (Candidato):

Quando se faz o cálculo pelo valor MÍNIMO, o resultado dá 70, e não 62,50.

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Em resposta ao pedido de recurso contra questão 47 da prova de Matemática do Processo Seletivo
Contínuo  PSC2020  referente  ao  EDITAL  N.º  056/2019/GR  de  02  de  Agosto  de  2019,  a  Comissão
Permanente de Concursos ressalta que a resposta da questão mencionada está correta,  uma vez
que tal questão trata-se de encontrar a abscissa do vértice e consequentemente calcular o valor da
função nesse ponto encontrando assim o preço mínimo do produto.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 1ª Etapa PSC2020 - Projeto 2022

Disciplina: Matemática (Questões de 47-54)
N° da Questão: 54
Interessado(a): Camila Vasconcelos Moi

Questionamento (Candidato):

A questão trata de um triângulo de lados 3, 4 e 5 sendo a área de um triângulo definida por base
vezes  altura  dividido  por  2,  onde  a  base  seria  3  e  a  altura  4,  que  multiplicando  bxh  daria  12  e
dividindo  por  2  daria  6,  sendo  a  resposta  correta  letra  A.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Em resposta ao pedido de recurso contra questão 54 da prova de Matemática do Processo Seletivo
Contínuo  PSC2020  referente  ao  EDITAL  N.º  056/2019/GR  de  02  de  Agosto  de  2019,  a  Comissão
Permanente de Concursos ressalta que o argumento do candidato não é plausível, uma vez que 3, 4
e  5 não são os lados do triângulo retângulo.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 1ª Etapa PSC2020 - Projeto 2022

Disciplina: Matemática (Questões de 47-54)
N° da Questão: 54
Interessado(a): Matheus Ferreira Christovam

Questionamento (Candidato):

A questão trata de um conteúdo que não consta no edital.
O  conteúdo  Relações  Metricas  no  Triângulo  Retângulo,  presente  na  questão,  não  faz  parte  da
Trigonometria.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Em resposta ao pedido de recurso contra questão 54 da prova de Matemática do Processo Seletivo
Contínuo  PSC2020  referente  ao  EDITAL  N.º  056/2019/GR  de  02  de  Agosto  de  2019,  a  Comissão
Permanente  de  Concursos   ressalta  que  a  questão  mencionada  abrange  os  conteúdos  Triângulo
retângulo  e  seus  fundamentos,  os  quais  estão  em  conformidade  com  o  anexo  II  do  edital
supracitado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019


