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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE AMPARO-SP 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 
 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 
 
PORTUGUÊS 
Agente de Operações e Manutenção (especialidade: Captação e Adução) 
Questão 17 
De acordo com o Aulete Digital (disponível em www.aulete.com.br), “songamonga” significa 
uma “pessoa sonsa e dissimulada”. No texto, o narrador diz que “ser brotinho [...] é policiar 
parentes, amigos, mestres e mestras com um ar de songamonga.” Em outras palavras, ser 
“brotinho” (jovem) é observar as outras pessoas sem que as mesmas percebam, de forma 
dissimulada. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 18 
No texto, “Ser brotinho é não usar pintura alguma” significa que, para o narrador, ser “brotinho” 
(jovem) é não precisar usar maquiagem se não quiser, no sentido de, justamente por ser 
jovem, ter a liberdade de “ficar de cara lambida” (como também menciona o narrador), não 
obedecendo, por exemplo, a padrões de estética. 
Recurso indeferido. 
 
MATEMÁTICA 
Agente de Operações e Manutenção (especialidade: Captação e Adução) 
Questão 12 
Foi interposto recurso referente a esta questão alegando divergência de resposta quanto ao 
gabarito oficial. Pois bem, em análise a questão, temos que é solicitado o tempo necessário 
para que o valor dos juros recupere o investimento inicial. Denominando o investimento inicial 
de C, logo o valor dos juros J terá que ser igual a C, ou seja, J = C. Aplicando a fórmula dos 
juros simples, temos: 

J = 
C.i.t

100
 , se J = C, então C = 

C.1,8.t

100
 . Simplificando ambos os membros da equação, vamos ter 

que 1,8.t = 100, logo t ≅ 55,6 meses. Convertendo em anos, meses e dias, vamos ter que t ≅ 
4 anos, 7 meses e 17 dias. Como a questão pede a resposta aproximada, então a alternativa 
correta é a opção E (4 anos, 7 meses e 15 dias), conforme consta no gabarito oficial. 
Recurso indeferido. 
 
ESPECÍFICAS 
Agente de Operações e Manutenção (especialidade: Operação de ETA e ETE) 
Questão 18 
A figura solicitada na questão saiu com falha de impressão. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Questão 21 
A questão 21 contém 02 (duas) respostas corretas, portanto, a mesma deve ser anulada. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
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