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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS IPIRA/SC 
EDITAL Nº 02/2018 

 
RELATÓRIO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O CONTEÚDO DE QUESTÕES 

E O GABARITO PRELIMINAR 
 

A Banca Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos do Município de 
Ipira/SC, originado pelo Edital nº 02/2018, torna público, para conhecimento dos 
interessados, após a análise dos recursos interpostos em requerimentos formulados pelos 
candidatos, prolatou as seguintes decisões: 

 
 
 

1. Ficam anuladas as seguintes questões ante as seguintes justificativas: 
 
QUESTÃO PROVA CARGOS 

06 Conhecimentos Específicos Tesoureiro 

07 Conhecimentos Específicos Tesoureiro Adjunto 

RAZÕES DA ANULAÇÃO: 

Devido a um erro material na digitação das alternativas de respostas, a questão não apresenta 
nenhuma alternativa correta. Segue a resolução da questão: 
Extrato bancário:  
Inicial: 2.000  
Cheque emitido não apresentado: -1.200  
Cheque depositado não apresentado: 800  
Final: 1.600 (2.000 – 1.200 + 800)  
Logo, na conciliação o saldo final do extrato bancário deve ser o mesmo do saldo contábil.  
Saldo contábil:  
Inicial: x  
Despesa a ser contabilizada: -200  
Saldo final: 1.600 (extrato bancário)  
Assim: X – 200 = 1.600  

X = 1.800 (valor do saldo contábil inicial). Resposta correta: 1.800,00. 
Recursos deferidos. Questão anulada. É o parecer. 

 
 
2. Fica alterado o Gabarito Preliminar ante as seguintes justificativas: 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

03 Conhecimentos Específicos Professor de Educação Infantil 

RAZÕES DA ALTERAÇÃO DE GABARITO: 

Indicação incorreta de gabarito. A alternativa que atende ao enunciado da questão é a opção “D” e 
não a opção “A” conforme indicado, por equívoco de digitação, no gabarito preliminar. A alternativa 
D, portanto, é a resposta correta. Gabarito incorretamente indicado. Recursos deferidos. Gabarito 
alterado. É o parecer. 
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QUESTÃO PROVA CARGO 

03 Conhecimentos Específicos Professor de Projetos e Oficinas 

RAZÕES DA ALTERAÇÃO DE GABARITO: 

Indicação incorreta de gabarito. A alternativa que atende ao enunciado da questão é a opção “A” e 
não a opção “D” conforme indicado, por equívoco de digitação, no gabarito preliminar. A alternativa 
A, portanto, é a resposta correta. Gabarito incorretamente indicado. Alteração promovida ex officio, 
tendo em vista que não foram interpostos recursos. Gabarito alterado. É o parecer. 

 
 
3. Fica mantido o Gabarito Preliminar ante as seguintes justificativas: 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

01 Conhecimentos Específicos Professor Anos Iniciais 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recorrente alega que o tema Educação Especial não está contido nos conteúdos programáticos 
previstos no Edital. Educação especial está, sim, inclusa nos conteúdos, quando se cita “Educação 
Especial”. Pode-se abranger qualquer conteúdo que diz respeito. Portanto, permanece inalterado o 
gabarito preliminar. Questão mantida. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

02 Conhecimentos Específicos Professor Anos Iniciais 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

Art. 3 da Lei Federal nº 10.172, que aprova o plano Nacional de Educação: “Art. 3º A União, em 
articulação com os Estados, o Distrito Federal, os municípios e a sociedade civil, procederá a 
avaliações periódicas da implementação do Plano Nacional de Educação. § 1º O Poder Legislativo, 
por intermédio das Comissões de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados e da 
Comissão de Educação do Senado Federal, acompanhará a execução do Plano Nacional de 
Educação. § 2º A primeira avaliação realizar-se-á no quarto ano de vigência desta Lei, cabendo ao 
Congresso Nacional aprovar as medidas legais decorrentes, com vistas à correção de deficiências e 
distorções.” Questão mantida, pois a numeração do artigo trata-se de mero equívoco de digitação, 
não interferindo na interpretação do conteúdo e na definição da resposta correta. Portanto, 
permanece inalterado o gabarito preliminar. Questão mantida. Recurso indeferido. Gabarito 
mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

05 Conhecimentos Específicos Professor Anos Iniciais 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

Conforme os PCNs, “a inferência dos princípios de geração da escrita convencional, a partir da 
explicitação das regularidades do sistema ortográfico (isso é possível utilizando como ponto de 
partida a exploração ativa e a observação dessas regularidades: é preciso fazer com que os alunos 
explicitem suas suposições de como se escrevem as palavras, reflitam sobre possíveis alternativas 
de grafia, comparem com a escrita convencional e tomem progressivamente consciência do 
funcionamento da ortografia)”. Portanto, a alternativa correta é a opção “A”. Permanece inalterado 
o gabarito preliminar. Questão mantida. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 
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QUESTÃO PROVA CARGO 

09 Conhecimentos Específicos Professor Anos Iniciais 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

Em relação à assertiva redigida na forma “II e II” trata-se, pois, de equívoco de digitação e a citada 
assertiva não é a resposta correta da questão. Portanto, não interfere no resultado e nas opções de 
escolha da resposta correta. Quanto a assertiva IV, está correta, pois, esta diz que vem colada e não 
antes ou depois e, sim, que a educação deve ser desenvolvida e planejado conforme contexto social 
e cultural dos envolvidos no contexto. Portanto, permanece inalterado o gabarito preliminar. 
Questão mantida. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

10 Conhecimentos Específicos Professor Anos Iniciais 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

A Alfabetização faz, sim, parte dos conteúdos programáticos, sendo que qualquer pedagogo deve 
ter uma bagagem de conhecimento sobre o assunto. As professoras não apresentam todos os tipos 
de texto, existe uma infinidade de modalidades textuais, que seria difícil citá-las na totalidade. 
Portanto, permanece inalterado o gabarito preliminar. Questão mantida. Recurso indeferido. 
Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

12 Língua Portuguesa Comum a todos os cargos 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

 A transitividade verbal indica o tipo de ligação que um verbo pode estabelecer ou estabelece com 
seus complementos. Temos verbos que se ligam ao objeto sem a preposição e é classificado, 
gramaticalmente, como VDT (Verbo Transitivo Direto). Outros verbos, porém, necessitam da 
preposição para se ligar ao objeto e são classificados, gramaticalmente, como VTI (Verbo Transitivos 
Indireto), e ainda, outros que possuem a bitransitividade – dependem do contexto para que seja 
definida sua transitividade. Os verbos da alternativa “C”, conforme argumentos dos postulantes, são 
todos transitivos diretos. Na alternativa B tem-se dois verbos que apresentam bitransitividade. Logo, 
não poderá estar correta, pois o enunciado da questão é claro: ASSINALE A ALTERNATIVA QUE 
CONTIVER APENAS VERBOS TRANSITIVOS DIRETOS. Gabarito corretamente indicado. Recursos 
indeferidos. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

15 Língua Portuguesa Comum a todos os cargos 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

A CONJUNÇÃO enquanto pode indicar tempo ou proporção, conforme o contexto em que está 
inserida. Para que a conjunção indicasse tempo, obviamente, deveríamos ter no texto em questão 
uma situação que indicasse tempo, como no exemplo que segue: ENQUANTO MARIA COMPRA, SEU 
MARIDO TRABALHA. Nesta oração temos interpretação clara de que dois fatos ocorrem ao mesmo 
tempo, e por este motivo a conjunção indica tempo. No texto apresentado na prova, não temos 
temporalidade, temos proporção, tanto que pode ser substituída a conjunção questionada por 
outras conjunções subordinadas proporcionais : À medida que, a proporção que. Cabe ainda dizer 
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que temos a proporcionalidade explicita no fato de a paixão exigir algo, o amor satisfaz-se com 
outro algo e na mesma proporção a simpatia pode ser silenciosa. Não se refere a tempo de 
exigência, satisfação, ser ... refere-se à medida. Gabarito corretamente indicado. Recursos 
indeferidos. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

18 Língua Portuguesa Comum a todos os cargos 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

“Patela” - significado: Prato de argila ou metal, no qual, na antiguidade, se apresentavam todas as 
espécies de iguarias. Também possui esse nome molusco comestível de concha cônica. A patela do 
joelho, à qual muito se refere, informalmente, assim se denomina devido à semelhança com o 
formato do prato e a concha do molusco; o nome literal do osso é RÓTULA.  Portanto, gabarito 
corretamente indicado. Recursos indeferidos. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

20 Língua Portuguesa Comum a todos os cargos 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

Cabe atentar aos postulantes a correta leitura e interpretação das regras apresentadas: 
Quanto à opção ”C”: São acentuadas todas as paroxítonas terminas em “N” e em ditongo crescente? 
 NÃO – As paroxítonas terminadas em N, antecedida de E (hífen, pólen, éden) não recebem acento 
no plural (hifens, polens, edens). Portando não são TODAS. Quanto à opção “D”: Há exceção a esta 
regra, tanto no que se refere a expressões que denotam moda (Filé à Henrique Fogaça) quanto no 
uso do pronome oblíquo “aquele” com verbo que peçam a preposição “a” (Dedicou-se àquele amor 
pelo resto da vida). Portanto, gabarito corretamente indicado. Recursos indeferidos. Gabarito 
mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

24 Matemática Comum a todos os cargos 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recorrente indaga qual a fórmula utilizada na resolução da questão. Segue o desenvolvimento: 
Dados da questão: 
p = 150w      h = 3h30min = 3,5h       d = 30d    
Cálculo: C = 150 x 3,5 x 30/1000 = 15,75 
Portanto, a resposta correta é C=15,75kwh. 
Gabarito corretamente indicado. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

25 Matemática Comum a todos os cargos 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recorrente indaga qual a fórmula utilizada na resolução da questão. Segue o desenvolvimento: 
Para calcular o perímetro da base do referido reservatório, que é retangular, primeiro calcula-se as 
dimensões dessa base através da fórmula do volume: comprimento . largura . altura (V = a.b.c). 
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Como o comprimento mede o dobro da largura, temos: largura = x, comprimento = 2x, altura = 4 e 
volume = 98m³. Aplicando a fórmula, temos: 98 = x . 2x . 4, logo, 98 = 8x²  e   x² = 98/8.  
Simplificando a fração 98/8, temos: x² = 49/4 e x = 7/2 que é a raiz quadrada de 49/4. Efetuando 7:  
2 concluímos que x que representa a largura vale 3,5m e o comprimento que é o dobro (2x) é igual a 
7m. Assim, temos as dimensões da base do reservatório: é um retângulo de 7m x 3,5m. Como o 
perímetro de qualquer polígono é a soma das medidas de seus lados, temos: Perímetro = 2 . 7m + 2 . 
3,5m = 14m + 7m = 21m.  
Gabarito corretamente indicado. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

26 Matemática Comum a todos os cargos 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recorrente indaga qual a fórmula utilizada na resolução da questão. Segue o desenvolvimento: 
A questão trás várias informações, mas as que interessam para os cálculos são basicamente essas: 
A porcentagem ocupada pelos canteiros de hortaliças (80%); a forma geométrica da horta 
(quadrada) e as dimensões do canteiro de ervas medicinais (9m x 0,36m) que ocupa toda a extensão 
de um dos lados da horta. Logo, sabemos que se trata de uma horta quadrada (9 x9)m. Então sua 
área total é de 81m². Como os canteiros de hortaliças ocupam 80% dessa área, temos: 
0,8 . 81m² = 64,8m². Portanto, resposta correta é 64,8m². Para não ficar dúvidas, vamos somar as 
três áreas distintas da referida horta: 80% para canteiros de hortaliças (64,8m²), 16% de espaços 
vazios (12,96m²) e um canteiro de ervas medicinais (3,24m²). Logo, 64,8 + 12,96 + 3,24 = 81m².  
Gabarito corretamente indicado. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

28 Matemática Comum a todos os cargos 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recorrente indaga que a resposta indicada no gabarito preliminar está incorreta. Segue o 
desenvolvimento: 
Os alunos do sexo masculino que não estudam na 1ª série como pede a questão, são: 59 (2ª série) 
mais 53 (3ª série). Então 59 + 53 = 112. Logo, a probabilidade de o aluno escolhido ser masculino e 
não estudar na 1ª série é a razão entre 112 e 350 (112/350), que simplificando dá 8/25 ou 0,32 se 
dividirmos. E 0,32 (trinta e dois centésimos) equivale, exatamente, a 32%. Portanto, não há dúvidas 
que a resposta correta é 32%. Gabarito corretamente indicado. Recurso indeferido. Gabarito 
mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

29 Matemática Comum a todos os cargos 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recorrente indaga que a resposta indicada no gabarito preliminar está incorreta. Segue o 
desenvolvimento: 
Os doze números citados no presente recurso: 013,015, 021, ..., 051 e 053, têm sua formação 
legitimadas em duas ordens (unidade e dezena). Por isso, são considerados números formados por 
dois algarismos. Para um número ser formado por três algarismos tem que ter três ordens: unidade, 
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dezena e centena. A presença do zero na centena, na condição apresentada acima, indica a ausência 
de centena. Portanto, a resposta correta é 48, cujo cálculo é: 4 .4 .3 = 48, onde o 3 representa o 
número de alternativas na unidade (1, 3 e 5) para obtermos números ímpares; o 4 da centena 
representa as alternativas daquela ordem, pois das 6 alternativas, considera-se que uma foi usada 
na unidade e tem o zero que ali não deve ser usado, restando somente 4. E para a dezena restam as 
outras quatro alternativas ainda não usadas. Essa questão envolve o Princípio Fundamental de 
contagem (PFC), cujo resultado é o produto entre as quantidades de alternativas para cada caso. 
Portanto, o recurso é improcedente. Gabarito corretamente indicado. Recurso indeferido. Gabarito 
mantido. É o parecer. 

 
 

É o relatório. 
 
 
 

Banca Examinadora 
SIGMA Assessoria e Consultoria 

 
 
 

 
 
 
 
 

Publicado em 05 de dezembro de 2018. 
Realização: SIGMA Assessoria e Consultoria. 


