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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes às vagas disponibilizadas, 

que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL N º 13 /2014 – 

PROEN ADMISSÃO AO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL* 2014/2015 * 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição Nome 

499000570 Jane Vieira De Souza 

499000691 Valeria Ribeiro Rodrigues 

499000824 Valeria Ribeiro Rodrigues 

499000883 Thiago Allan Silva Dos Santos 

499000939 Antonio Carlos Nunes Vita 

499001004 Denilson Pereira De Andrade 

499001387 Barbara Patricia Da Silva Pereira 

499001407 Rosangela Maria Da Silva 

499001417 Barbara Patricia Da Silva Pereira 

499001502 Luis Claudio De Mello Parente 

499001842 Eliane Alves De Oliveira Leite 

499002183 Rosilene Carvalho De Freitas 

499002398 Sarah Lima Velasco 

499002867 Maurício Fadel Sahadi 

499003080 Douglas Zangerolame 

499004856 Maria Aparecida De Carvalho Vilela E Silva 

499005516 Alessandra Dantas Alves Silva 

499007028 Nei Bechara Gomes 

499007106 Renato De Oliveira Campinas 

499007296 Ana Paula Dos Santos Pereira 

499007323 Meire Gomes Rodrigues Dutra Barbosa 

499007927 Jocele De Oliveira Feliciano 

499008766 Denilson Lessa Silveira 

499009568 Maria Cecilia Nogueira 

499009947 Marcos Pastor De Amorim 

499010233 Suely Valéria Costa De França 

499010297 Munique Dias Da Trindade 

499010605 Christiane Silva De Castro Sousa 

499010753 Monique Freitas Salema 

499013156 Fabiola Vianna Da Costa Nunes 
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499013205 Cho Chin Fang 

499013778 Juliana Mattos Bezerra 

499014996 Aline Rodrigues Gadelha 

499015293 Patricia Conceição Da Costa 

499017751 Rogério Louzada Abreu 

499017851 André Moraes Breves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 
 

 6º Ano do Ensino Fundamental 
 

 

Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No contexto da tirinha, o Menino Maluquinho relaciona a casa da avó e os objetos ali presentes a coisas 

antigas. Como morador de cidade grande, o personagem tem pouca familiaridade com árvores, o que o leva a 

inferir que estas são coisas antigas. A presença do humor decorre dessa inferência, sendo outro tipo de 

interpretação, embora possível, desprovida de humor. 

Fonte: I.1. Leitura e compreensão de textos verbais e não verbais. I.2. Relações entre partes do texto e 

inferências.   

Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão propõe que seja capaz de identificar a referência que é feita por meio do pronome tudo, o qual 

funciona como elemento de conectividade, retomando o problema existente na rua onde moram os 

personagens.  

Fonte: II.1. Classes de palavras (pronome) – Funções na organização do texto: substituição, transformação, 

ampliação e referência. 

Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O emprego da palavra “Tomara”, no trecho “Para mim vão repetir de ano. Tomara.”, evidencia o desejo por 

parte do personagem Rosana de que os meninos da rua sejam reprovados na escola. “Jogar água com o 

esguicho” não é um desejo de Rosana, uma vez que ela concretiza essa ação sempre que tem uma 

oportunidade, segundo relato do Zuza. 

Fonte: I.1. Leitura e compreensão de textos verbais e não verbais. 

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O advérbio “lá” refere-se à expressão “na janela babando”, presente no período imediatamente anterior: “A 

gente jogando bola a tarde inteira e ele na janela babando.”. 

Fonte: II.1. Classes de palavras (advérbios) – Funções na organização do texto: substituição, transformação, 

ampliação, referência.  

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Por meio da pergunta dirigida à filha, no primeiro quadrinho, conforme enunciado da questão, a mãe insinua 

que não concorda em ter um cachorro, pois não seria apropriado criar um animal num apartamento. 

Fonte: I.1. Leitura e compreensão de textos verbais e não verbais. I.2. Relações entre partes do texto e 

inferências. 
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Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A partir do diálogo com sua filha, a mãe pondera que, se é possível que crianças vivam em apartamentos, 

também é possível que animais vivam ali, embora o local não seja o mais indicado para ambos. A expressão 

facial da mãe, no terceiro quadrinho, indica justamente que ela está pensando no assunto depois de ter 

ouvido o argumento apresentado pela filha. Foi apresentado texto descrevendo a tirinha de modo a permitir 

sua compreensão pelos candidatos com deficiência visual. 

Fonte: I.1. Leitura e compreensão de textos verbais e não verbais.  I.2. Relações entre partes do texto e 

inferências. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de uma questão em que deveria trabalhar com operações envolvendo números decimais, assunto 

contemplado no programa do concurso (blocos I e II). 

É importante ressaltar que na apresentação de expressões numéricas, parênteses, colchetes e chaves têm a 

função de separação e organização. 

Bastava identificar que a expressão correta é dada pela diferença entre o valor da nota entregue por D. Ana 

(50 reais) e a soma dos valores dos itens comprados (3 x 5,50 + 8,00 + 2x 1,20), ou seja: 

 
Alternativa B, em conformidade com o gabarito oficial divulgado. 

Fonte: Qualquer livro de Matemática do Ensino Fundamental I. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de uma questão em que deveria trabalhar com unidades de medida de comprimento, assunto 

contemplado no programa do concurso (bloco III). 

A quantidade mínima de passos será o menor inteiro N tal que ou seja, N = 11. 

Houve entendimento parcialmente da questão, mas não percebeu que se forem dados apenas dez passos 

(aproximando por falta) a distância regulamentar não será coberta, pois faltará pouco menos de 18 cm. Assim, 

ele teria que perceber ser necessário mais um passo para cobrir a distância requerida, totalizando os 11 

passos constantes no gabarito. 

Do mesmo modo, não há necessidade de conhecer as regras de um jogo de futebol, pois todas as informações 

necessárias foram fornecidas no enunciado. 

Alternativa D, em conformidade com o gabarito oficial divulgado. 

Fonte: Qualquer livro de Matemática do Ensino Fundamental I. 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de uma questão em que deveria trabalhar com representação de frações, assunto contemplado no 

programa do concurso (bloco I). 

Basta observar que dividindo cada lado em três partes iguais, temos 9 quadrados menores. 
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Os 4 cantos retirados formam dois quadrados menores, e modo que a fração retirada é  . 

O enunciado é claro no que tange a figura tomada por base nas modificações – a mesa original e não a 

modificada. 

Alternativa A, em conformidade com o gabarito oficial divulgado. 

Fonte: Qualquer livro de Matemática do Ensino Fundamental I. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de uma questão em que deveria trabalhar com o máximo divisor comum, assunto contemplado no 

programa do concurso (bloco II). 

Observe que a quantidade de alunos deve ser um divisor comum de 104, 96 e 72. Como ele precisa ser o 

maior possível, este número será dado pelo MDC desses números.  

104 = 23 x 13 

96 = 25 x 3 

72 = 23 x 32  

MDC(104, 96, 72) = 23 = 8 

A resolução exposta no recurso apresenta um erro, pois ele considerou a metade de 72 igual a 62. 

Alternativa C, em conformidade com o gabarito oficial divulgado. 

Fonte: Qualquer livro de Matemática do Ensino Fundamental I. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de uma questão em que deveria trabalhar com perímetro de figuras planas, especificamente do 

triângulo, assunto contemplado no programa do concurso (bloco IV). 

Inicialmente, cabe observar que como o perímetro do triângulo é 3P, cada lado mede P. Assim, cada segmento 

menor da figura mede   O perímetro da nova figura é 12 x  = 4P. 

A interpretação foi equivocada. 

Alternativa B, em conformidade com o gabarito oficial divulgado. 

Fonte: Qualquer livro de Matemática do Ensino Fundamental I. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de uma questão em que deveria trabalhar com unidades de tempo e de capacidade, assunto 

contemplado no programa do concurso (bloco III). 

Observe que a cada minuto a piscina enche 8 litros de água. Para encher toda a piscina serão necessários 36 

000 ÷ 8 = 4 500 minutos.  

Como cada hora equivale a 60 minutos, temos 4 500 ÷ 60 = 75 horas. 

Alternativa D, em conformidade com o gabarito oficial divulgado. 

Fonte: Qualquer livro de Matemática do Ensino Fundamental I. 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de uma questão em que deveria trabalhar com interpretação de gráficos, assunto contemplado no 

programa do concurso (bloco V). 
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Observe que o gráfico apresenta o número de faltas. Portanto, o mês no qual a turma esteve mais presente é 

representado pela coluna de menor altura, que é a correspondente ao mês de março. 

Alternativa B, em conformidade com o gabarito oficial divulgado. 

Fonte: Qualquer livro de Matemática do Ensino Fundamental I. 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de uma questão em que deveria trabalhar com perímetros e áreas, assunto contemplado no 

programa do concurso (bloco IV). 

Observe que cada volta tem 216 ÷ 6 = 36 metros e corresponde a 18 medidas do lado de um quadrado. Assim, 

cada lado mede 36 ÷ 18 = 2 metros. Como a figura tem 15 quadrados de lado 2 m, sua área é 15 x 2 x 2 = 60 

m2. 

Alternativa A, em conformidade com o gabarito oficial divulgado. 

Fonte: Qualquer livro de Matemática do Ensino Fundamental I. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de uma questão em que deveria trabalhar com padrão numérico de sequências, assunto 

contemplado no programa do concurso (bloco IV). 

Basta observar que os valores recebidos por Claudio constituem uma sequência formada pelos números 

naturais menores que 90, cujo resto na divisão por 3 vale 2.  

Alternativa B, em conformidade com o gabarito oficial divulgado. 

Fonte: Qualquer livro de Matemática do Ensino Fundamental I. 
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III 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

 

17 de dezembro de 2014 

 

 

 

IDECAN 


