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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS E TÍTULOS IPIRA/SC 
EDITAL Nº 04/2018 

 
RELATÓRIO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O CONTEÚDO DE QUESTÕES 

E O GABARITO PRELIMINAR 
 

A Banca Examinadora do Processo Seletivo Simplificado de Provas e Títulos do 
Município de Ipira/SC, originado pelo Edital nº 04/2018, 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 

21 Conhecimentos Gerais Comum a todos os cargos 

22 Conhecimentos Gerais Comum a todos os cargos 

23 Conhecimentos Gerais Comum a todos os cargos 

24 Conhecimentos Gerais Comum a todos os cargos 

25 Conhecimentos Gerais Comum a todos os cargos 

RAZÕES DA ANULAÇÃO: 

Devido a um erro material na formatação das provas do certame, ao invés de lançar questões de 
legislação, conforme previsto no programa de provas do Edital, foram lançadas questões de 
conhecimentos gerais, que não condiz com a grade estabelecida no item 7.3 do Edital; razões pelas 
quais, ex officio, referidas questões restam anuladas a fim de garantir a lisura e a isonomia entre os 
candidatos que se prepararam para responder às questões de legislação. Questões anuladas. É o 
parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

02 Conhecimentos específicos Professor de Matemática 

RAZÕES DA ANULAÇÃO: 

Devido a um erro material por equívoco de digitação, a questão não possui alternativa correta. 
Segue o desenvolvimento: 
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Recursos deferidos. Questão anulada. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGOS 

10 Conhecimentos específicos Professor de AEE 

10 Conhecimentos específicos Professor de Creche 

10 Conhecimentos específicos Professor de Educação Infantil 

RAZÕES DA ANULAÇÃO: 

Devido a um erro material por equívoco de digitação, a questão não possui alternativa incorreta, 
conforme solicitado no enunciado. Todas as alternativas estão corretas; logo, merece ser anulada. 
Recurso deferido. Questão anulada. É o parecer. 

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

08 Conhecimentos Específicos Professor de Matemática 

RAZÕES DA ALTERAÇÃO DE GABARITO: 

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

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

10 Conhecimentos Específicos Professor de Matemática 

RAZÕES DA ALTERAÇÃO DE GABARITO: 

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

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

03 Conhecimentos Específicos Professor de Matemática 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 
O recurso não assiste razão ao recorrente, visto que a questão apresenta apenas uma resposta 
correta no desenvolvimento do produto notável. Há dois métodos para realizar este desenvolvimento: 

 Separando um dos termos a ser multiplicado, como apresentado a seguir: 
(7x

3
 – 13)

3
  

(7x
3
 – 13)*(7x

3
 – 13)

2
  

(7x
3
 – 13)*(49x

6
 – 182x

3
 + 169) 
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(343x
9
 – 1.274x

6
 + 1.183x

3
 – 637x

6
 + 2.366x

3
 – 2.197) 

=(343x
9
 – 1.911x

6
 + 3.549x

3
 – 2.197) 

 Ou pelo produto notável, “cubo de dois termos”, conforme regra abaixo: 

(__)
3
 – 3.(__)

2
.(__) + 3.(__).(__)

2
 – (__)

3
 

(7x
3
)
3
 – 3(7x

3
)
2
(13) + 3(7x

3
)(13)

2
 – (13)

3
 

343x
9
 – 1.911x

6
 + 3.549x

3
 – 2.197 

Como observado, ambas as maneiras chegam ao mesmo resultado. Fontes: 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/cubo-diferenca.htm \\\ https://brasilescola.uol. 
com.br/matematica/cubo-soma-cubo-diferenca.htm 
Souza, Joamir Roberto de. Vontade de saber matemática, 8º ano / Joamir Roberto de Souza, 

Patrícia Rosana Moreno Pataro – 2ª Edição – São Paulo – FTD / 2012, Capítulo 05. Portanto, 
permanece inalterado o gabarito preliminar. Questão mantida. Recurso indeferido. Gabarito 
mantido. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

04 Conhecimentos Específicos Professor de Matemática 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 
O recurso não assiste razão ao recorrente, visto que a questão foi clara ao mencionar que o objeto 
foi cortado ao meio, ou seja, a metade. Relacionando o termo (meio) às frações quando tenho:  
½  Esse valor corresponde à meio ou um meio. 
 

   
 

 
      

   
 

 
      

   
 

 
       

            

Cortando ao meio (metade), temos: 

   
    

 
          

 
Fonte: DANTE, LUIZ ROBERTO. Matemática – volume único / Luiz Roberto Dante. 1ed. São Paulo – 
SP, Editora Ática / 2005. 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/volume-esfera.htm   \\\   https://www.todamateria. 

com.br/volume-da-esfera/. Portanto, permanece inalterado o gabarito preliminar. Questão mantida. 
Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

06 Conhecimentos Específicos Professor de Artes 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 
Os recursos não assistem razões aos recorrentes, visto que o candidato apresenta como argumento 
que o enunciado pede pelo comparativo entre a dança clássica e a moderna, porém, considera que 
para a questão ser correta, todos as alternativas tenham informações, tanto da dança clássica, 
quanto da moderna. Não teria porquê as alternativas apresentarem essa estrutura, já que, sabendo 
que a questão se trata de um comparativo entre dois estilos de dança, fica implícito que quando é 
apresentado um aspecto específico de um dos estilos, o mesmo tem alguma oposição com o outro; 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/cubo-diferenca.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/volume-esfera.htm
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desse modo, a necessidade por uma questão nessa estrutura é nula. A segunda argumentação do 
candidato – contrapondo à primeira – afirma que a alternativa “A” também está correta, porém, a 
dança moderna não segue uma “estrutura formal da linguagem da dança”, sendo essa uma 

característica da dança clássica. Assim, permanece inalterado o gabarito preliminar. Questão 
mantida. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

09 Conhecimentos Específicos Professor de Educação Física 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 
A questão foi baseada no livro “Fisiologia do exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e ao 
desempenho / Scott K. Powers, Edward T. Howley. - 8. ed. - Barueri: Manole, 2014”. Ler trecho: 
“Numerosos estudos relataram vários fatos interessantes relacionados aos percentuais de fibras 
musculares rápidas e lentas encontrados em seres humanos. Primeiramente, inexistem diferenças 
evidentes associadas ao gênero ou à idade em termos de distribuição de fibras. Em segundo lugar, 
os homens e mulheres sedentários possuem, em média, cerca de 50% de fibras lentas. Em terceiro 
lugar, os atletas de potência altamente bem-sucedidos (p. ex., velocistas, etc.) tipicamente possuem 
um alto percentual de fibras rápidas, enquanto os atletas fundistas em geral têm um alto percentual 

de fibras lentas”. Sendo assim, percentual de fibras musculares trata-se de fenótipo. Portanto, 
permanece inalterado o gabarito preliminar. Questão mantida. Recursos indeferidos. Gabarito 
mantido. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

10 Conhecimentos Específicos Professor de Educação Física 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 
Os recursos não assistem razões aos recorrentes, visto que a questão foi baseada nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais’s. Portanto, permanece inalterado o gabarito preliminar. Questão mantida. 
Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

10 Conhecimentos específicos Professor de Artes 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

 O recurso não assiste razão ao recorrente, visto que o enunciado, junto às alternativas, compõe um 

todo, fazendo o comparativo entre os dois estilos desde o enunciado até cada uma das alternativas, 
sendo papel do candidato interpretar que nessa questão está sendo avaliada a capacidade de 
considerar os dois estilos – Romantismo e Classicismo – para escolher uma alternativa certa entre 
três alternativas erradas. Sendo assim, o comparativo é feito por toda a questão, sendo necessário 
que o candidato, em sua função de avaliado, saiba julgar as informações apresentadas como um 

todo, ponderando qual delas está correta dentre as erradas. 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: 

“Eufemismo: consiste no uso de expressões de maneira mais amena para exprimir algo que pode 
desagradar, entristecer, chocar”. A única alternativa que exemplifica tal definição é a opção B: 
‘Vossa excelência está faltando com a verdade’, isto é, mentindo. A alternativa “D” (conforme 
alegam os recorrentes), trata-se de uma hipérbole, que consiste na expressão de uma ideia de 
maneira exagerada. Referências: CEREJA, Willian. Português Linguagens I, São Paulo, Saraiva, 2018.  
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Portanto, gabarito corretamente indicado. Recursos indeferidos. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 

É o relatório. 
 
 
 

Banca Examinadora 
SIGMA Assessoria e Consultoria 

 
 
 

 
 
 
 
 

Publicado em 19 de janeiro de 2019. 
Realização: SIGMA Assessoria e Consultoria. 


