RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
Processo Seletivo nº. 03/2018.

RECORRENTE: Jean Caetano Cândido
Questão: 01
Resposta ao recurso: Improcede a irresignação pois apenas a alternativa III esta correta, uma vez que a I diz que o
homem moralizador não se preocupa com os padrões morais, ela seria diferente se a afirmativa dissesse que ele
não se preocupa em SEGUIR os padrões morais, ele se preocupa sim, mas apenas em impô-los aos demais,o item II
também é invalido já que o texto indica que o homem moral, por seguir padrões rígidos,sabe que a IMPOSIÇÃO DA
MORAL NÃO É ATO DE UM HOMEM MORAL.

- Resposta C correta

RECURSO INDEFERIDO.
Questão: 3
Resposta aos recursos: O texto indica que em sociedades confessionais,não são regradas por
moral comum,os moralizadores (hipócritas) tentam impor uma moral que eles não seguem. –
Nesse sentido se compreende que reposta B está correta.

RECURSO INDEFERIDO.

Questão: 12
Resposta aos recursos: Levando em conta que o enunciado pede o que NÃO podemos afirmar
sobre Globalização,a resposta B está correta.

RECURSO INDEFERIDO.

Questão: 13
Resposta ao recurso: Recorrente solicita a alteração da reposta da questão 13 que é “E” para
letra “E”.
Devido a incompreensão da reclamatória do mesmo,a solicitação foi invalidada.

RECURSO INDEFERIDO.

RECORRENTE : Kimberly Ferreira Costa
Questão: 01
Resposta ao recurso:Improcede a irresignação pois apenas a alternativa III esta correta, uma vez que a I diz que o
homem moralizador não se preocupa com os padrões morais, ela seria diferente se a afirmativa dissesse que ele
não se preocupa em SEGUIR os padrões morais, ele se preocupa sim, mas apenas de impô-los aos demais,o item II
também é invalido já que o texto indica que o homem moral, por seguir padrões rígidos,sabe que a IMPOSIÇÃO DA
MORAL NÃO É ATO DE UM HOMEM MORAL.

- Resposta C correta

RECURSO INDEFERIDO.

