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RECURSO CONTRA QUESTÃO DE 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

 

PROVA DE POLICIAL PENAL 2022 – SELECON 

Caderno Questão Gabarito Preliminar 

A 11 C 

B 15 C 

C 11 B 

D 15 B 

E 11 D 
 

“Com a colaboração de comerciantes locais e da prefeitura municipal, o Presídio de Nepomuceno, sul de 

Minas, iniciou, na segunda quinzena de novembro, a fabricação de blocos de concreto.” 

(Fonte: http://www.seguranca.mg.gov.br/S.Acesso em 02/12/2021) 
 

Considera-se que, na tabela a seguir, esteja registrado o número de unidades de blocos de concreto que deverá 

ser produzido nos seis primeiros meses de 2022. 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Produção em unidades 1600 1636 1664 1700 1744 1796 

 

Nesse planejamento, a quantidade a ser produzida em cada mês segue um determinado padrão. Se este padrão 

for mantido até o mês de dezembro de 2022, em outubro será produzida a seguinte quantidade de unidades de 

blocos de concreto: 

A) 2176 

B) 2084 

C) 2000 

D) 1964 

 

ARGUMENTAÇÃO: 

A questão abarca o conteúdo de Sequências lógicas, devidamente previsto no EDITAL Nº 002/2021 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE AGENTE DE 

SEGURANÇA PENITENCIÁRIO/POLICIAL PENAL DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS - SEJUSP – MG. 

Porém, uma Sequência lógica para ter a sua validação deverá possuir um padrão de regularidade a ser 

observado a partir do primeiro termo e sucessivamente nos termos subsequentes, ou ainda, a partir do comando 

da questão, que poderá inserir a possibilidade de verificação desse padrão de regularidade a partir de um termo 

determinado. 

A questão, objeto do presente recurso não observou um padrão de regularidade a partir do primeiro termo e 

não contemplou essa possibilidade no comando da questão, onde somente a partir do segundo termo podemos 

observar o padrão de regularidade por meio da soma de um valor, acrescido de 8 unidades para encontrar o 

termo seguinte.. 

Nestes termos, requeiro a ANULAÇÃO da questão por falta de coerência estrutural na elaboração da questão 

em conformidade com os fundamentos das Sequências Lógicas. 
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