
  

 

 
 

                   ESTADO DE SANTA CATARINA 
                   PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAMA 
                   CONCURSO PÚBLICO  001/2018 
 
 
 

Análise de recursos 
Questões da Prova Objetiva 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 967044 

CARGO Engenheiro Civil 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 18 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/05/2018 09:36 

FUNDAMENTAÇÃO A questão numero 18 deve ser anulada. Ela faz citação direta da NORMA 6118:2014 mas 
omite trechos da norma que são de importância pro candidato responder a questão. Em 
suma a citação da norma foi feito de forma errada. 
 
No caso a sigla "ELS-D" e o trecho que diz "Verificação usual no caso do concreto 
protendido" são observados no texto da norma MAS FORAM OMITIDOS no enunciado da 
questão, isso infere no juízo do candidato e atrapalha na resolução da questao. A diferença 
entre o enunciado e norma pode ser vista no anexo. 
 
Logo, solicito que tal questão 18 seja anulada. 
 
 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1592/967044/1c
0786dcd0f4436199b218450e40cf60.jpg 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não assiste ao recorrente, visto que a alternativa correta é “C”, ou seja, Estado-limite 
de descompressão. A ausência do trecho da NBR 6118 (ABNT, 2014) “Verificação usual no 
caso do concreto protendido” não inviabiliza o entendimento da questão. Ademais, nenhum 
outro Estado-limite possui características iguais às características do Estado-limite de 
descompressão. Portanto, estando o gabarito correto, a questão será mantida.  

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1592/967044/1c0786dcd0f4436199b218450e40cf60.jpg
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1592/967044/1c0786dcd0f4436199b218450e40cf60.jpg
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1592/967044/1c0786dcd0f4436199b218450e40cf60.jpg
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 963836 

CARGO Engenheiro Civil 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 26 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/05/2018 12:37 

FUNDAMENTAÇÃO O gabarito mostra como alternativa certa a letra B) 1,5,2,4,3. Sendo: 1- Escarificação, 5 - 
Acerto da umidade adequada, 2 - Troca do solo, 4 - Recompactação, 3 - homogenização.  
O livro de Julio Salgado diz que uma nova camada de solo solto só pode ser lançada após a 
verificação da qualidade da compactação da camada anterior e se não forem atingidos os 
valores adequados tal trecho deve obedecer às seguintes etapas de recomposição: 
» escarificação; 
» homogeneização; 
» acerto da umidade adequada; 
» recompactação; 
» e, em último caso, troca do solo. 
 
A sequencia da Alternativa B não condiz com a do livro. Solicito anulação da questão 27. 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao requerente. Número da questão está em desacordo com a 
fundamentação apresentada pelo requerente. 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 963836 

CARGO Engenheiro Civil 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/05/2018 15:06 

FUNDAMENTAÇÃO O gabarito mostra como alternativa certa a letra B) 1,5,2,4,3. Sendo: 1- Escarificação, 5 - 
Acerto da umidade adequada, 2 - Troca do solo, 4 - Recompactação, 3 - homogenização. O 
livro de Julio Salgado diz que uma nova camada de solo solto só pode ser lançada após a 
verificação da qualidade da compactação da camada anterior e se não forem atingidos os 
valores adequados tal trecho deve obedecer às seguintes etapas de recomposição: » 
escarificação; » homogeneização; » acerto da umidade adequada; » recompactação; » e, em 
último caso, troca do solo. A sequencia da Alternativa B não condiz com a do livro. Solicito 
anulação da questão 27. 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não assiste ao recorrente, visto que a alternativa correta é “B”. Analise o enunciado 
da questão: “Reordene as etapas seguindo uma sequência lógica e, em seguida, assinale a 
alternativa contendo a ordem correta, de cima para baixo:”, portanto, o enunciado da 
questão pede para que a ordem seja reordenada de acordo com a sequência das etapas. 
Dessa forma, a sequência correta é:  
1 – Escarificação;  
2 – Homogeneização;  
3 – Acerto da umidade adequada;  
4 – Recompactação;  
5 – Troca do solo.  
Com base nisso, de acordo com a sequência que os termos aparecem:  
(1)- Escarificação;  
(5)- Troca do solo;  
(2)- Homogeneização;  
(4)- Recompactação;  
(3)- Acerto da umidade adequada.  
Portanto, gabarito correto e mantido.  
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 963836 

CARGO Engenheiro Civil 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 30 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/05/2018 11:02 

FUNDAMENTAÇÃO O gabarito mostra letra B como a resposta certa, onde a mesma diz que: Para a coleta de 
duas cozinhas, pode ser usada a caixa de gordura simples, apenas. 
Segundo NBR 8160/1999 para a coleta de duas cozinhas, pode ser usada a caixa de gordura 
simples (5.1.5.1.3 b)) OU A "CAIXA DE GORDURA DUPLA" (5.1.5.1.3 c)); 
A NBR 8160/1999 cita também que para a coleta de mais de 12 cozinhas, ou ainda, para 
cozinhas de restaurantes, escolas, hospitais, quartéis, etc., devem ser previstas caixas de 
gordura especiais (5.1.5.1.3 d)). 
  
Com base nos fatos a Alternativa correta seria a letra D. Por isso solicito anulação da 
questão 30. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1592/963836/e9
e076abefb7cb9ba9a937a59f476ced.pdf 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não assiste ao recorrente, visto que a alternativa que se encontra incorreta é “B”. 
Analise o enunciado da questão: Leia a citação da NBR 8160 (ABNT, 1999) e, em seguida, 
assinale a alternativa incorreta: Portanto, a única alternativa incorreta, como bem explicado 
pelo recurso, é a alternativa B. As demais questões encontram-se corretas. Gabarito correto e 
mantido. 



  

 

 
 

                   ESTADO DE SANTA CATARINA 
                   PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAMA 
                   CONCURSO PÚBLICO  001/2018 
 
 
 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 963723 

CARGO Farmacêutico  

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/05/2018 21:43 

FUNDAMENTAÇÃO Peço anulação da questão 07, por que ela mesma se contradiz. 
 
a alternativa D (dada como correta): 
" composto, formado por CINCO orações: UMA oração principal, QUATRO subordinadas e 
TRÊS coordenadas entre si." 
 
Período: " É importante que os contribuintes percebam que a política tributária é justa, a 
administração fiscal é proba, sensível e confiável e os recursos arrecadados são 
corretamente aplicados" 
 
Portanto: 
É importante --> UMA oração principal 
que os contribuintes percebam --> UMA oração subordinada 
que a política tributária é justa --> UMA oração subordinada 
a administração fiscal é proba, sensível e confiável --> UMA oração subordinada 
e os recursos arrecadados são corretamente aplicados --> UMA oração coordenada 
 
se está afirmando que são CINCO orações, então são:  UMA oração principal,  TRÊS 
subordinadas e UMA coordenada. = CINCO orações. 
 
o que está na alternativa D = leva a OITO orações... (UMA oração principal, QUATRO 
subordinadas e TRÊS coordenadas entre si.), não concorda com o termo de antes que afirma 
que são CINCO orações. 
Portanto deve ser anulada. 
 
 
  

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não assiste ao recorrente, visto que a alternativa correta é “D”, ou seja, o período é 
composto, formado por cinco orações.  
Analise:  
1.ª → É importante  
2.ª → que os contribuintes percebam  
3.ª → que a política tributária é justa  
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4.ª → (que) a administração fiscal é proba, sensível e confiável  
5.ª → e (que) os recursos arrecadados são corretamente aplicados.  
Ademais, pode-se observar que a terceira, quarta e quinta orações estão coordenadas entre 
si, no entanto, isso é uma análise isolada. Por isso o período é composto por cinco orações: 
uma oração principal e quatro orações subordinadas. Gabarito correto e mantido.  
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 960910 

CARGO Mecânico  

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/05/2018 10:54 

FUNDAMENTAÇÃO As questões específicas técnica da área da mecânica tenho certeza de ter acertado, não 
concordo com o gabarito apresentado para correção. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao requerente. Recurso em desacordo com a temática estabelecido 
para o período recursal. 

 
 
 

 


