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CARGO AGENTE DOS CORREIOS – ATIVIDADE 2: CARTEIRO
Questão
30

Gabarito Preliminar

Gabarito Definitivo

A

-

Situação
Deferido com anulação

Há mais de uma resposta correta. A questão afirma que o piso de uma sala retangular, medindo 3,52 m × 4,16 m, seria revestido com
ladrilhos quadrados, de mesma dimensão e inteiros, de forma que não fique espaço vazio entre ladrilhos vizinhos. Afirma, ainda, que a
despesa com mão de obra e materiais necessários para assentar os ladrilhos foi orçada em R$ 1.000,00 o m² e que o proprietário da sala
disponha de apenas R$ 10.000,00. Com base nessas informações, solicitava-se o tempo, em meses, que o proprietário da sala poderá aplicar
seu capital, à taxa de juros simples de 8% ao mês, para conseguir o montante necessário para a execução da obra. Com base nessas
informações, conclui-se que qualquer quantidade inteira de meses superior a 5,804 atende o solicitado na questão, razão pela qual opta-se
pela anulação da questão.
CARGO: AGENTE DOS CORREIOS – ATIVIDADE 3: OPERADOR DE TRIAGEM E TRANSBORDO
Questão
25

Gabarito Preliminar

Gabarito Definitivo

A

-

Situação
Deferido com anulação

Há duas interpretações possíveis para a expressão "...cada lote contenha catálogos dos dois tipos e a mesma quantidade de catálogos de
cada tipo...". A primeira interpretação seria que cada lote deveria ter a mesma quantidade de lotes do tipo A, cada lote contem a mesma
quantidade de lotes do tipo B, mas em cada um desses lotes as quantidades de do tipo A e B podem ser diferentes. Nesse caso a quantidade
seria dada por MDC (340,540) = 20. A segunda interpretação possível seria que cada lote continha a mesma quantidade do tipo A e do tipo
B, o que seria impossível. Por essa razão, opta-se pela anulação da questão.
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B

-

Deferido com anulação

Não há resposta que atenda ao comando da questão. A questão solicitava a área lateral do paralelepípedo retângulo. No entanto, as opções
apresentadas referem-se à área da superfície da figura. Por essa razão, opta-se pela anulação da questão.
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B

-

Deferido com anulação

Há mais de uma resposta correta. As vírgulas se justificam tanto por isolarem elementos que exercem a mesma função sintática em uma
enumeração de itens, como pelo fato de esses itens constituírem um aposto enumerativo, ou seja, uma sequência de elementos que
exemplifiquem um termo da oração. Sendo assim, identifica-se que as vírgulas do trecho citado são empregadas para separar termos de uma
enumeração que exercem função de aposto. Por essa razão, opta-se pela anulação da questão.

