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Questão nº 02 

 
Candidato: 

Marcelo Gabriel Santos 
 
Resposta: 

Prezado Candidato, 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto  e decidiu o que segue: 

Os argumentos não procedem. Diante do exposto, a Banca Examinadora indeferiu, pois, o referido Edital 

previa questões de domínio Gramatical. A resposta será mantida. 

Questão nº 04 

 
Candidato: 

Marcelo Gabriel Santos 
 
Resposta: 

Prezado Candidato, 

A Banca Examinadora analisou o  recurso  interposto  e decidiu o que segue: 

Os argumentos não procedem. Diante do exposto, a Banca Examinadora indeferiu, pois, não há 

fundamentos que justifiquem. A resposta será mantida. 

 
Questão nº 12 

 
Candidato: 

Geissa Francine de Oliveira Carvalho 
 
Resposta: 

Prezada Candidata, 

A Banca Examinadora analisou os recursos interpostos e decidiu o que segue: 

Os argumentos não procedem. Diante do exposto, a Banca Examinadora indeferiu, pois, uma 

porcentagem nada mais é do que um tipo especial de fração. É correto dividir o resultado da diferença 

pelo valor inicial, assim, transformando este resultado em uma fração que compara dois valores. A 

resposta será mantida. 
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Questão nº 20 

 
Candidato: 

Geissa Francine de Oliveira Carvalho 
Mairiam Allax Mayer Gomes 
Marcelo Gabriel Santos 
Tiago Batista dos Santos 
 
Resposta: 

Prezados candidatos, 

A Banca Examinadora analisou os recursos interpostos e decidiu o que segue: 

Os argumentos procedem. Diante do exposto, a Banca Examinadora deferiu, pois, a questão assinalada 

como correta deve ser a alternativa “D”. A resposta será retificada. 
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A saber, o disposto no Edital 10/2018. 

4.4 – O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e a prova será corrigida 

de acordo com o gabarito oficial definitivo. O Gabarito Oficial será divulgado no dia 30 de NOVEMBRO de 

2018 sem horário definido, no site da Prefeitura Municipal de Taubaté 

(http://taubate.sp.gov.br/processoseletivo/). 


