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RECURSO DA PROVA DA CMBH APLICADA EM 18-03-2018 

Prova BRANCA – Raciocínio Lógico 

 

Atenção: 

i) somente os candidatos podem apresentar recursos. 

ii) recurso não é muro das lamentações, não é travesseiro, não é um ombro amigo. Recurso é o local de você 

argumentar o motivo pelo qual não concorda com o gabarito ou não concorda com o conteúdo cobrado. Seja 

objetivo em seu recurso. 

iii) deve-se enviar um recurso por questão. 

iv) o recurso é individual, por candidato. 

 

Nas questões em você for requerer sua anulação por extrapolação do conteúdo citado no edital é conveniente 

apresentar um preâmbulo em que deve ser citado o conteúdo programático apresentado pela banca. 

 

 

 

PROVA TIPO 01 – BRANCA 

QUESTÃO 22. Observe a proposição a seguir. 𝑥 ≠ 35 𝑒 𝑦 < 30...(não é necessário digitar o início da 

questão, colocar o tipo de prova, a cor e o número da questão é suficiente). 

SOLICITAÇÃO: Anulação da questão pela inexistência de alternativa correta. 

FUNDAMENTAÇÃO: de acordo com a primeira lei de De Morgan, a negação de uma proposição composta 

com o conectivo “e”, o conectivo “e” vira “ou” e nega-se todas as proposições simples presentes. 

Assim, a negação de 𝑥 ≠ 35 𝑒 𝑦 < 30 é 𝑥 = 35 𝑜𝑢 𝑦 ≥ 30. 

Analisando as alternativas apresentadas na prova não há uma que seja equivalente à negação apresentada 

acima. 

 

Pelo exposto solicito a anulação da questão. 

 

 

 

PROVA TIPO 01 – BRANCA 

QUESTÃO 26. Determinar a ordem de grandeza de uma medida... (não é necessário digitar o início da 

questão, colocar o tipo de prova, a cor e o número da questão é suficiente). 

SOLICITAÇÃO: Anulação da questão pela existência de erro de digitação que impossibilitou a correta 

resolução da questão. 

FUNDAMENTAÇÃO: Está escrito na prova: 𝑁 < 10 ⇒ ⋯ 

De acordo com os preceitos de notação científica, deveria estar escrito na prova: 𝑁 < √10 .  O erro 

apresentado impossibilitou ao candidato a resolução corretamente da questão. 

Pelo exposto solicito a anulação da questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

Emerson Mauro 

 

www.prolabore.com.br 2 

PROVA TIPO 01 – BRANCA 

QUESTÃO 27. Considere as seguintes proposições: 

p: o Brasil é um país democrático e o time do Real Madrid ... (não é necessário digitar o início da questão, 

colocar o tipo de prova, a cor e o número da questão é suficiente). 

SOLICITAÇÃO: Anulação da questão pela exigência de conhecimentos não elencados no edital. 

FUNDAMENTAÇÃO: O conteúdo programático apresentado no edital foi: 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

1. Lógica dedutiva; 

2. Lógica indutiva; 

3. Lógica da Argumentação; 

4. Relações. 

Para a resolução da questão supra citada o candidato deveria saber sobre o time do Real Madrid. É um assunto 

de conhecimentos gerais, mais especificamente de futebol internacional. E segundo o edital o tema atualidades 

ou conhecimentos gerais não estavam discriminados. 

Pelo exposto solicito a anulação da questão. 

 

 

 

PROVA TIPO 01 – BRANCA 

QUESTÃO 29. Considere as seguintes proposições: (não é necessário digitar o início da questão, colocar o 

tipo de prova, a cor e o número da questão é suficiente). 

SOLICITAÇÃO: Anulação da questão pela exigência de conhecimentos não elencados no edital. 

FUNDAMENTAÇÃO: O conteúdo programático apresentado no edital foi: 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

1. Lógica dedutiva; 

2. Lógica indutiva; 

3. Lógica da Argumentação; 

4. Relações. 

Para a resolução da questão supra citada o candidato deveria saber os conteúdos de números primos e números 

compostos, divisores naturais de um numero, fatoração de números naturais, processo de determinação dos 

divisores de um número natural, conteúdos não elencados no edital. 

Pelo exposto solicito a anulação da questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

Emerson Mauro 

 

www.prolabore.com.br 3 

PROVA TIPO 01 – BRANCA 

QUESTÃO 32. O crescimento da produção de petróleo em 2016.... (não é necessário digitar o início da 

questão, colocar o tipo de prova, a cor e o número da questão é suficiente). 

SOLICITAÇÃO: Anulação da questão pela exigência de conhecimentos não elencados no edital. 

FUNDAMENTAÇÃO: O conteúdo programático apresentado no edital foi: 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

1. Lógica dedutiva; 

2. Lógica indutiva; 

3. Lógica da Argumentação; 

4. Relações. 

A questão trata de leitura de gráfico e cálculo de porcentagem, crescimento percentual, conteúdos não 

elencados no edital. 

Pelo exposto solicito a anulação da questão. 

 

 

 

PROVA TIPO 01 – BRANCA 

QUESTÃO 34. Considere a sequência de números romanos... (não é necessário digitar o início da questão, 

colocar o tipo de prova, a cor e o número da questão é suficiente). 

SOLICITAÇÃO: Anulação da questão pela exigência de conhecimentos não elencados no edital. 

FUNDAMENTAÇÃO: O conteúdo programático apresentado no edital foi: 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

1. Lógica dedutiva; 

2. Lógica indutiva; 

3. Lógica da Argumentação; 

4. Relações. 

A questão trata de algarismos romanos, assunto que não estava descrito no edital. 

 

Pelo exposto solicito a anulação da questão. 

 

 

 

 

 

PROVA TIPO 01 – BRANCA 

QUESTÃO 35. No natal, numa casa com muitos netos... (não é necessário digitar o início da questão, colocar 

o tipo de prova, a cor e o número da questão é suficiente). 

SOLICITAÇÃO: Anulação da questão pela exigência de conhecimentos não elencados no edital. 

FUNDAMENTAÇÃO: O conteúdo programático apresentado no edital foi: 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

1. Lógica dedutiva; 

2. Lógica indutiva; 

3. Lógica da Argumentação; 

4. Relações. 

A questão trata de análise combinatória ou princípio de contagem, itens não contemplados no edital. 

Pelo exposto solicito a anulação da questão. 

 

 

 

PROVA TIPO 01 – BRANCA 

QUESTÃO 36. Analise as afirmativas a seguir. Por dedução, assinale.... (não é necessário digitar o início da 

questão, colocar o tipo de prova, a cor e o número da questão é suficiente). 

SOLICITAÇÃO: Anulação da questão pela exigência de conhecimentos não elencados no edital. 

FUNDAMENTAÇÃO: O conteúdo programático apresentado no edital foi: 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

1. Lógica dedutiva; 

2. Lógica indutiva; 

3. Lógica da Argumentação; 

4. Relações. 

A questão trata de conhecimentos de Física, assunto não contemplado no edital. 

Pelo exposto solicito a anulação da questão. 

 

 

 

PROVA TIPO 01 – BRANCA 

QUESTÃO 38: Seja o centro de um círculo... (não é necessário digitar o início da questão, colocar o tipo de 

prova, a cor e o número da questão é suficiente). 

SOLICITAÇÃO: Anulação da questão pela exigência de conhecimentos não elencados no edital. 

FUNDAMENTAÇÃO: O conteúdo programático apresentado no edital foi: 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

1. Lógica dedutiva; 

2. Lógica indutiva; 
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3. Lógica da Argumentação; 

4. Relações. 

A questão trata de um conteúdo chamado Geometria plana, posição relativa de reta e circunferência, que não 

está listado no edital. 

Pelo exposto solicito a anulação da questão. 

 

 

 

PROVA TIPO 01 – BRANCA 

QUESTÃO 40: Sabendo que “a” é o maior lado de um triângulo.... (não é necessário digitar o início da 

questão, colocar o tipo de prova, a cor e o número da questão é suficiente). 

SOLICITAÇÃO: Anulação da questão pela exigência de conhecimentos não elencados no edital. 

FUNDAMENTAÇÃO: O conteúdo programático apresentado no edital foi: 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

1. Lógica dedutiva; 

2. Lógica indutiva; 

3. Lógica da Argumentação; 

4. Relações. 

A questão trata de reconhecimento da natureza de um triângulo, conhecimento de geometria plana, assunto 

não descrito no edital. 

Pelo exposto solicito a anulação da questão. 


