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PROCESSO SELETIVO 2022 

Ensino Médio do SESI/DR/BA 
 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS 

 
A Ethos Concursos Públicos, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, 

de acordo com o subitem 8.15 do Edital de Abertura, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito 

preliminar. 

Art. 1º Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura: 

8.7 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, a prova objetiva será 

recorrigida de acordo com o novo gabarito. 

8.8 Se da análise do recurso, pela Banca Organizadora, resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da 

Prova Objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito. 

8.9 No caso de anulação de questão(ões) da Prova Objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os 

candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 2 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista que, apresenta erro de ortografia na alternativa considerada correta, que seria a letra B “gravatas verde-

limão”. Portanto recurso deferido. 

 

QUESTÃO Nº 5 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista que, apresenta duas alternativas corretas, A e D, sendo que as duas alternativas indicam o plural incorreto 

das palavras “pastel” e “cão”. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

QUESTÃO Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar gabarito preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que o gabarito da questão 

será alterado de “C” para “E”, tendo em vista que apesar de se tornarem cada vez mais necessárias e utilizadas no mundo, 

tanto nas relações comerciais quanto no cotidiano das pessoas que vivem nesse mundo globalizado, o uso das redes de 

comunicação não diminui as diferenças sociais. Isso porque, assim como os efeitos da globalização não atingem a todos 

da mesma maneira. Portanto recurso deferido. 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós recursos está disponível no endereço eletrônico www.ethosconcursos.com.br. 

Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 

http://www.ethosconcursos.com.br/
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Maringá/PR, 21 de dezembro de 2021. 
 
 

Ethos Concursos Públicos 

 
 

  


