ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
PROCESSO SELETIVO
PARECER 002/2017 – ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE VAGA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
MUNICÍPIO: BRAÇO DO TROMBUDO
DATA: 14/12/2017

1. ANÁLISE DAS SOLICITAÇÃOS
Edital:

Processo Seletivo - 003/2017

Inscrições:

743408 – 736705 – 760835

Tipo do recurso: Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva
Questão:

3

Requerimento

Os candidatos solicitam anulação da questão de número 3 de Conhecimentos Gerais –
Matemática/Raciocínio Lógico, haja visto apresentar incoerência no anunciado da
pergunta.

Parecer

Em análise a solicitação de Recurso referente a questão 03 de Conhecimentos Gerais
(Matemática/Raciocínio Lógico) verificou-se que o anunciado da questão não é claro,
tornando a questão incoerente e sem alternativas de resposta. Desta forma, somos pelo
DEFERIMENTO do requerimento de recurso e informamos que as questões 03 de
Conhecimentos Gerais (Matemática/Raciocínio Lógico) será anulada e a pontuação da
mesma será considerada certa a todos os candidatos.
3) Paulo tinha uma quantia, gastou 33% e ainda ficou com R$ 402,00. Qual o valor que
João tinha inicialmente?
A) 750
B) 534
C) 502
D) 600

Edital:

Processo Seletivo - 003/2017

Inscrições:

771412

Tipo do recurso: Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva
Questão:

4

Requerimento

Levando em consideração que a matemática tem que ter cálculo, interpretação E
raciocínio lógico a questão a cima citada esta com dupla interpretação ja que Paulo é
quem tinha o dinheiro, Ja a pergunta se refere a João, sendo que este Não tinha nada
em dinheiro. Então a pergunta está mal elaborada confundindo a interpretação e a
lógica .

Parecer

Em análise ao requerimento de recurso, observa-se que o(a) candidata(a) 771412
solicitou revisão da questão número 4, referindo-se a forma de elaboração da pergunta
que poderia confundir a interpretação do candidato.
Salientamos que a questão 4 não refere-se a questão fundamentada pelo(a)
candidato(a), a questão deveria ser a de número 3, sendo assim o recurso não procede
e somos pelo seu INDEFERIMENTO.
Porém, informamos ao candidato(a) que a QUESTÃO 3 do Processo Seletivo (a qual
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refere-se a fundamentação apresentada neste Recurso) foi considerada ANULADA,
sendo considerada correta a todos os candidatos.

Edital:

Processo Seletivo - 003/2017

Inscrições:

743408

Tipo do recurso: Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva
Questão:

26

Requerimento

Inicialmente acredito que deveria ser disponibilizado o arquivo da Prova realizada, pois
como não tenho a prova escrita dificulta a descrição da questão. Contudo, me recordo
que a questão 26 apresenta duas afirmações acerca da educação, que estava baseadas
no PNE ou em algum outro documento. A questão deveria ser respondida de acordo
com as letras a, b, c e d respondendo se as afirmações eram verdadeiras ou falsas.
Dentre as alternativas, a letra c e d eram: c) Apenas I é correta d) Apenas II é incorreta
Ora, as duas alternativas são ambíguas, pois representam a mesma resposta. Se apenas
I for correta, obviamente a II é incorreta. Do mesmo modo, se apenas II é incorreta, a I
logicamente é a correta. As duas alternativas dão a mesma possibilidade de resposta e
isto é incoerente.

Parecer

O candidato aponta ambiguidade nas opções de resposta, “c” e “d”, porém as mesmas
não apresentam a resposta assertiva da questão, uma vez que a ambiguidade apenas
exclui a possibilidade dessas alternativas constarem como alternativas corretas,
portanto está mantida a questão e o seu gabarito e INDEFERE o requerimento de
Recurso.

2. Publica-se este parecer no site atena.listaeditais.com.br

Comissão Avaliadora
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