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ATO 009/2018  
DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA ESCRITA OBJETIVA 

EDITAL Nº 001/2017 DE PROCESSO SELETIVO  
 
O Senhor Elcio Rogério Kuhnen, Prefeito de Camboriú, no uso de suas atribuições legais juntamente 
com a Comissão de acompanhamento do Processo Seletivo e o Instituto o Barriga Verde, divulgam o 
Julgamento dos Recursos contra Prova Escrita  e Gabarito Preliminar, conforme segue: 
  

CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
QUESTÃO 1 
 – Língua Portuguesa - Matutino 
Candidato:  795772 
Alegações: 
Em síntese o candidato alega que a questão possui duas respostas corretas, apresentando 
fundamentação e bibliografia com base em sites de língua portuguesa. 
a questão tinha duas respostas certas, o que gerou dúvida na interpretação e resposta da questão. 
Parecer da banca: 
A questão citada não pode ser anulada, pois só a palavra “pneumático” está separada corretamente. A 
palavra secretária é separada da seguinte forma: se-cre-tá-ria. Já a palavra secretaria (sem acento) é; se-
cre-ta-ri-a. Provavelmente essa foi a confusão feita.  

se-cre-tá-ria 

 Quantas sílabas tem secretária? 4 sílabas 

 É uma palavra grave ou também chamado paroxítona (acento tônico na penúltima sílaba). 

 Hiato i-a. Veja mais exemplos do palavras com 'ia'. 
Exceções: Palavras terminadas em hiato 'i-a'; com a sílaba anterior acentuada são indivisíveis. 
Exemplos: fa-mí-lia, pá-tria. Veja mais exemplos do palavras con 'ia' 

Dispoível em: http://www.silabas.net/index-pt.php?p=secret%C3%A1ria 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 4 
 – Língua Portuguesa - Matutino 
Candidato: 828390 
Alegações: Em síntese o candidato alega que a questão possui duas respostas corretas, não apresenta 
nenhuma fundamentação ou referência bibliográfica que justifique suas alegações. 
Parecer da banca: 
Não assiste razão ao recorrente ao alegar que há duas opções corretas. A única correta é a alternativa D. 
O pedido foi o diminutivo plural e a letra A não está correta assim como a B e a C. Bechara explica isso em 
sua Moderna Gramática Brasileira. 
Referência Bibliográfica 
Segundo Bechara (2009, p.127): 
“p) Plural dos nomes com o sufixo –zinho – Põem-se no plural os dois elementos e suprime-se o s do 
substantivo, consoante a regra ortográfica oficial: 
Animalzinho= animal +Zinho   -  Animaizinhos 
Coraçãozinho= coração+Zinho   - Coraçõezinhos 
Florzinha= flor+zinha  - Florezinhas 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hiato_%28lingu%C3%ADstica%29
http://www.palavrasque.com/pesquisar.php?m=ia
http://www.palavras.net/search.php?f=ia&fa=1&tv=2
http://www.silabas.net/index-pt.php?p=secret%C3%A1ria
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QUESTÃO 9  
– Língua Portuguesa - Matutino 
Candidato: 809884 
Alegações: Em síntese o candidato alega que a resposta apontada como correta no gabarito preliminar 
Letra D, não é a mais adequada, alegando ainda que o correto seria letra A. Não apresentaa 
fundamentação e bibliografia que justifique suas alegações. Solicita Troca de Gabarito. 
Parecer da Banca: 
O recurso em questão não pode ser aceito, pois de fato a opção D que está correta. Amenizar tem como 
significado atenuar e não é isso que o texto demonstra quando Dona Cotinha fala sobre o animal. O 
próprio candidato confirma que entendeu que há um sentimento e por isso um afeto pelo animal. O uso do 
diminutivo só reforça essa ideia, pois quando há uma relação de carinho o diminutivo acaba ficando 
presente para mostrar esse cuidado. Ou seja, não dá a ideia de que ela está minimizando sua atitude, ela 
não atenua o sentimento que tem pelo gatinho. O uso do “Agora” demonstra também esse zelo, pois a 
partir do momento que ela percebe que ele vai à sua casa ela sempre deixa a “comidinha” para ele em 
sinal de afeto. Portanto, a questão não pode ser anulada. 
O uso do diminutivo [...] 
Tradicionalmente, utilizamos o diminutivo para indicar uma diminuição de tamanho. Porém, dependendo 
do contexto em que ele é utilizado, pode assumir diversos efeitos de sentido e significações: 
  
Atenuar Sentido 
Ex: Senti um friozinho na barriga 
  

Reforçar Sentido 
Ex: João, vá depressinha buscar meu remédio 
  
Afetividade 
Ex: Que bolinho gostoso sua vó faz! 
  

Forma consolidada 
Ex: Pombinhos (casal feliz) 
 

Referência Bibliográfica: 
Disponível em: http://escreverbem.com.br/o-uso-do-diminutivo/ 
INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 15  
– Matemática – Matutino  - Cargo: Servente 
Candidato: 804944 
Alegações: 
Em síntese alega que a questão por sua complexidade não era adequada para o nível alfabetizado 
Parecer da Banca: 
Em análise ao recurso, verificamos que o recurso não procede, cabe ressaltar que a questão trata de 
raciocínio lógico e, portanto, por si só exige que seja interpretada de forma correta, sendo esta de acordo 
com o nível aplicado à prova. Além do mais, o candidato não apresentou a fundamentação teórica para 
que a questão seja anulada. Porém em relação à resolução, consideramos que se Márcio vendeu 2 
figurinhas para Pedro e que então eles ficaram com o mesmo número de figurinhas, isso significa que 
Márcio possuía, a mais que Pedro, o dobro da quantidade de figurinhas que vendeu para Pedro, ou seja, 
se ele vendeu 2 figurinhas, então ele possuía 2 x 2 = 4. Assim, Márcio possui 4 figurinhas a mais que 
Pedro. 
Portanto, o número de figurinhas que Márcio possuía a mais que Pedro é igual a 4. 
Desta forma a questão é passível de solução e com somente uma alternativa correta, sendo esta a 
alternativa “D) 4”. Assim mantemos a questão.. 
INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
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QUESTÃO 20  
– Conhecimentos Gerais - Matutino 
Candidato: 795772 
Alegações: Em síntese o candidato solicita anulação da questão alegando que não há resposta correta a 
ser assinalada, apresentando fundamentação e bibliografia de sites de geografia e turismo. 
Parecer da Banca: 
A Ilha do Bananal possui cerca de 20 mil quilômetros quadrados, enquanto a Ilha de Marajó possui o 
dobro, banhada pelo Rio Amazonas e Rio Pará. É natural que as forças turísticas façam disputa pelo título 
de maior ilha do mundo, mas os dados trazidos são inquestionáveis.  
INDEFERIDO E MANTIDA A QUESTAO. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO 
 
QUESTÃO 29 
 - Auxiliar de Serviços Gerais 
Candidato: 795759 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso contra a questão, solicitando alteração de gabarito para a 
alternativa “B”. 
Parecer da Banca: Indeferido. A ordem das etapas da limpeza, conforme recomendação apresentada 
em referência, é a seguinte: 
1 -Vestir EPIs. 
2 - Levantar a tampa do vaso e puxar a descarga. 
3 - Despejar hipoclorito de sódio a 1% dentre e nas bordas do vaso. 
4 - Esfregar cuidadosamente todo o interior do vaso com vassoura devendo atingir o mais fundo possível. 
Deixar em contato por 10 minutos. 
5 - Puxar a descarga para enxaguar o interior do vaso. 
6 - Lavar a parte externa do vaso esfregando com um pano ou esponja molhados na solução detergente, 
tomando especial cuidado com as dobradiças. 
7 - Enxaguar bem o vaso e o assento com jarro. 
8 - Secar a parte externa do vaso e a tampa. 
9 - Limpar e guardar os materiais utilizados. 
É importante frisar que toda limpeza começa pelo uso do EPI e termina limpando e guardando os materiais 
utilizados. A referida ordem é apresentada pela alternativa “A”, portanto, questão mantida sem alteração 
de gabarito. 
REFERÊNCIA:  
http://www.unesp.br/pgr/pdf/manual-limpeza.pdf 
INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA  

 
QUESTÃO 32 
 - VIGIA 
Candidato: 805958 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso contra a questão, solicitando alteração de gabarito para a 
alternativa “A”. 
Parecer da Banca: DEFERIDO. O candidato possui razão e questão deve ser alterada. Isto porque o 
enunciado da questão expõe uma situação de acidente traumático, o qual é socorrido pelos bombeiros, 
cujo número de emergência 193 está explicitado na alternativa “A”. 
QUESTÃO MANTIDA COM ALTERAÇÃO DE GABARITO – ALTERNATIVA A 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unesp.br/pgr/pdf/manual-limpeza.pdf
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CARGOS DE ENSINO MÉDIO 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
QUESTÃO 16 
 – CONHECIMENTOS GERAIS  - Matutino 
Cargo: Monitor de Educação Inclusiva 
Candidatos: 795958 – 805608 -809019 - 817447 
Alegações: Pedem anulação alegando que são 5 candidatos que receberão votos, e outros alegam que 
devem ser considerados os vices de Governador e Presidente. Outro alega que são 5 cargos em disputa.  
PARECER DA BANCA – O enunciado da questão é bem claro, trazendo no texto a lembrança do cargo 
de vice- governador. Trata-se de uma janela aberta para o raciocínio, eis que o candidato à Presidente da 
República também terá um vice, mas nenhum eleitor vota no vice, diretamente. Esta figura acompanha o 
candidato principal. Assim também é o caso das DUAS VAGAS ao SENADO, que possui dois suplentes 
cada uma, e também não são votados diretamente. Desta forma, vários candidatos acabaram se 
confundindo sobre o número de vagas e o número de pessoas que serão votadas. A resposta correta é 
mesmo 6 pessoas, que estarão na urna eletrônica. Vices e suplentes, cumprem as exigências legais e os 
acompanham, recebendo a votação tácita, já que ninguém pode votar somente no vice, ou num suplente 
de Senador. 
RECURSOS INDEFERIDOS E MANTIDA A QUESTAO.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENSINO MÉDIO 
 
QUESTÃO 21  
- Intérprete de LIBRAS -  
795878 
Alegações:  Candidato não apresenta nenhuma alegação referente à questão 21, fazendo outros 
questionamentos sobre o conteúdo das provas, gabarito e publicação da prova. 
Parecer da Banca:  O recurso não foi reconhecido por esta banca e resta indeferido. A prova foi publicada 
na área do candidato no dia 21/01/18, após aplicação das provas conforme consta em edital. A prova foi 
elaborada de acordo com o conteúdo programático do edital e não há nenhum óbice nos gabaritos que 
alternativas coincidirem pois são de acordo com o conteúdo do edital 
RECURSO NÃO RECONHECIDO - INDEFERIDO. 

 
QUESTÃO 26 
-  Monitor de Educação Inclusiva -  
Candidato: 810401 
Alegação: Em síntese o candidato alega que a resposta não condiz com o termos sociais e cognitivos 
"atitudes de cooperação" com alunos da Educação Infantil, diz que o mesmo possibilita o desenvolvimento 
de saberes e conhecimentos. Onde seria correto afirmar alternativa A. 
Parecer da Banca:  
Opta-se pela correção do gabarito da presente questão: 
- da alternativa “C” (inicialmente indicada como certa- gabarito preliminar) para a alternativa “A”, uma 
vez que: 
O comando da questão prevê 
 “...a tarefa de ajudar e servir, de uma maneira desinteressada aos demais. (...) cooperação. E, em termos 
cognitivos, quando se trabalha a perspectiva das “atitudes de cooperação”...” 
A habilidade descrita no comando da questão diz respeito à mobilidade de saberes e conhecimentos em 
relação do objeto de conhecimento “NATUREZA E SOCIEDADE” preconizados pelos RECNEI (volume 3, 
pagina 161), a saber: 
“O eixo de trabalho denominado Natureza e Sociedade reúne temas pertinentes ao mundo social e natural. 
A intenção é que o trabalho ocorra de forma integrada, ao mesmo tempo em que são respeitadas as 
especificidades das fontes, abordagens e enfoques advindos dos diferentes campos das Ciências 
Humanas e Naturais.” 
RECNEI (volume 3, pagina 161) 
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“...esses conteúdos estão relacionados à preparação das crianças para os anos posteriores da sua 
escolaridade, como no caso do trabalho voltado para o desenvolvimento motor e de hábitos e atitudes...” 
RECNEI (volume 3, pagina 162) 
Além disso, o RECNEI (volume 3) a partir da página 177, sugerem como conteúdo a ser trabalho na 
Educação Infantil 
“relevância social e vínculo com as práticas sociais significativas;” 
Já a indicação da alternativa “C” (corpo e a linguagem corporal da criança) se faz inadequada à 
proposição do comando da questão, uma vez que se vincula ao objeto de conhecimento “Movimento”, 
proposto pelo RECNEI (volume 3), na página 15 assim o define 
“O movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento e da cultura humana. As crianças se 
movimentam desde que nascem, adquirindo cada vez maior controle sobre seu próprio corpo e se 
apropriando cada vez mais das possibilidades de interação com o mundo. Engatinham, caminham, 
manuseiam objetos, correm, saltam, brincam sozinhas ou em grupo, com objetos ou brinquedos, 
experimentando sempre novas maneiras de utilizar seu corpo e seu movimento. Ao movimentar-se, as 
crianças expressam sentimentos, emoções e pensamentos, ampliando as possibilidades do uso 
significativo de gestos e posturas corporais. O movimento humano, portanto, é mais do que simples 
deslocamento do corpo no espaço: constitui-se em uma linguagem que permite às crianças agirem sobre o 
meio físico e atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio de seu teor 
expressivo.” 
Referência Bibliográfica: 
Processo Seletivo– Prefeitura Camboriú (SC) - PSS Edital  - 001/2017 
Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular 
nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação 
Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 3v.: il 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf 
QUESTÃO MANTIDA / COM ALTERAÇÃO DE GABARITO para alternativa A 

 
QUESTÃO 33 
 - Monitor de Educação Inclusiva 
Candidatos: 796171 -  797527 - 810401 
ALEGAÇÃO: Em síntese os candidatos alegam que resposta do gabarito não condiz com o sinal realizado 
pela comunidade surda de SANTA CATARINA e “ a execução esta de forma incorreta com a comunidade 
surda de Santa Catarina.” 
Parecer da Banca: NÃO assiste razão aos recorrentes, sendo que: 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “B”. 
- quanto à indicação simbólica da comunicação - LIBRAS, em especial a imagem / configurações 
simbólicas conferem ao expresso – “boa tarde” na página 16 do   mini dicionário ilustrado de LIBRAS – 
Língua Brasileira de Sinais do SAT – Serviço de Ajudas Técnicas da FADERS. Ressaltamos que tal 
instrumento é amplamente utilizado na região sul do Brasil, garantindo assim regionalismo e comunicação 
na comunidade surda-muda. Tal documentoé citado e utilizado por outras regiões, ora como referencial 
bibliográfico, ora como auxiliar na comunicação em LIBRAS, promovendo assim ações inclusivas. 
Referência Bibliográfica: 
Processo Seletivo– Prefeitura Camboriú (SC) - PSS Edital  - 001/2017 
FADERS. Mini Dicionário do Centro de Formação de profissionais da educação e de atendimento às 
pessoas com surdez. MEC/SEEPSP/FADERS. 2ª Edição. Porto alegre: 2008. Disponível em 
<http://www.faders.rs.gov.br/uploads/Dicionario_Libras_CAS_FADERS1.pdf.> Acesso em 23 Jan 2018. 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.faders.rs.gov.br/uploads/Dicionario_Libras_CAS_FADERS1.pdf
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CARGOS DE ENSINO SUPERIOR 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
QUESTÃO 1 
 – Língua Portuguesa   - MATUTINO 
Candidatos: 827086 – 810747 - 818543 
Alegações:  Em síntese os candidatos alegam ou  que havia uma palavra realçada na alternativa A, que 
dá margem para outras interpretações; ou ainda que há mais de uma alternativa correta ou que  todas as 
alternativas estão corretas, apresentando sua fundamentação. 
Parecer da Banca: 
INDEFERIDO: Não assiste razão na alegação 1 que a questão estava “marcada por uma sombra”, pois a 
questão não pede que seja analisado algo destacado e sim onde não há dígrafo. Sendo assim, nada 
destacado ou sublinhado deveria ser analisado e sim saber o que é dígrafo.  
Na alegação 2, o candidato diz que todas estão corretas, porém não procede. A palavra exclamar possui 
um exemplo de encontro consonantal e não de dígrafo. Isso porque quando falamos exclamar, o x e c são 
pronunciados, fazendo com que não tenha só um fonema. 
Na alegação 3, não procede a afirmativa de que há mais de uma alternativa correta, pois dígrafo só ocorre 
quando são duas letras com um único fonema como nas alternativas “machismo”, “exceto” e “assar”. No 
caso de “exclamar” é exemplo de encontro consonantal e não dígrafo. 
Referência Bibliográfica 
Tanto os encontros consonantais como os dígrafos podem ser a sequência de duas consoantes numa 
palavra. 
A diferença é… 
Nos encontros consonantais, cada consoante mantém a sua unidade sonora. Cada letra é pronunciada 
individualmente, apresentando o seu próprio som. 
Na palavra gnomo há cinco letras e cinco unidades sonoras distintas: /g/ /n/ /o/ /m/ /u/ 
Nos dígrafos cada consoante perde a sua unidade sonora. O conjunto das duas letras apresenta um só 
som. 
Na palavra disse há cinco letras, mas apenas quatro fonemas, ou seja, quatro unidades sonoras distintas: 
/d/ /i/ /s/ /e/. 
Encontros consonantais 
Os encontros consonantais são quaisquer duas consoantes com som próprio que estejam juntas. Os 
principais encontros consonantais são formados pelas letras l e r junto com outras consoantes: dr, tr, gr, vr, 
cr, pr, fr, cl, fl, pl, bl, gl, tl,…  
XC 
É dígrafo quando a consoante c soa como s, mas é encontro consonantal quando a consoante c soa como 
k.  
Dígrafo: exceção, excelente. 
Encontro consonantal: exclamar, excursão. 
Disponível em: https://www.normaculta.com.br/encontro-consonantal-e-digrafo-qual-e-a-diferenca/ 
INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 2 
 – LÍNGUA PORTUGUESA - MATUTINO 
Candidato : 808340  
Alegações: Em síntese o candidato alega que o conteúdo não constava como assunto a ser estudado. 
Parecer da Banca: 
Não assiste razão para anulação, pois dígrafo, encontro consonantal, vocálico e inclusive o dífono são 
conteúdos de Fonologia, que está presente no conteúdo programático. 
Referência Bibliográfica  
Nesta edição, a professora Sandra Ceraldi Carrasco orienta os candidatos aos próximos concursos da 
Polícia Civil sobre o emprego dos encontros vocálicos. Atenção às explicações da especialista e sucesso 
em sua prova! 
 As vogais e as semivogais podem aparecer juntas em determinadas palavras formando os encontros 
vocálicos. “As vogais são: ‘‘a”, “e” e “o” e as semi  vogais, “i” e “u”.  Daí se extraem: 
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1)     DITONGO: formado por vogal e semivogal ou semivogal e vogal na mesma sílaba, podendo ser 
crescente, decrescente, oral e nasal. Se CRESCENTE, apresentará semivogal antes da vogal. Ex.: férreo, 
gênio, rósea, ausência, cárie, Páscoa e língua. Quando DESCRECENTE, possuirá semivogal depois da 
vogal. Ex.: vai, pau, pastéis, véu, tesoura e gratuito. ORAL, quando a vogal que constituir o ditongo for 
oral. Ex. quadro e pau. NASAL, apresentará vogal nasal. Ex.: pão, quando, bem, cem, muito, falam, são e 
órfão. 
2)     TRITONGO: formado por semivogal, vogal e semivogal na mesma sílaba e a ordem deve ser 
respeitada, caso contrário deixará de ser tritongo. É classificado como ORAL e NASAL.Nesses casos 
teremos de analisar as vogais que constituem os tritongos. Ex.: quais (oral), averiguou (oral), quão (nasal), 
águam (nasal), saguões (nasal), etc. 
3)     HIATO: é o grupo formado por vogais, em sílabas separadas. Ex.: ra-iz,  ru-í-do,  do-er,  co-e-lho,  ru-
a,  sa-ú-va,  Sa-a-ra,  pas-se-ar,  ve-em,  ra-i-nha,  mo-í-do,  ca-os,  cru-el,  etc. 
ATENÇÃO: Você sabe por que alguns encontros não parecem ser ditongos ou tritongos? Analise as 
palavras bem e cem. Na grafia, tais vocábulos não parecem ser ditongos, pois temos “e” e “m”, que não 
formam encontros vocálicos, mas na pronúncia, trata-se de ditongos decrescentes nasais, uma vez que o 
“m”, além de nasalizar a vogal “e”, possui valor de semivogal “i”. Já a palavra quão é um tritongo, o último 
“o” desempenha o papel de semivogal; logo é mais fraco no grupo, formando a sequência vocálica de 
semivogal, vogal e semivogal. Assim, muito cuidado ao classificar alguns vocábulos em seu concurso! 
À sequência de duas ou mais consoantes numa mesma palavra, denomina-se ENCONTRO 
CONSONANTAL. Ex. blu-sa,  brin-co,  cli-ma,  dra-ma,  flo-co,  fra-co,  gló-ria,  etc. Os encontros 
consonantais: mn,  gn,  pn,  ps,  e  pt,  são  menos  frequentes na língua, mas temos de respeitá-los. Ex.: 
mne-mo-tes-te, gno-mo, pneu-mo-ni-a. Há ainda os encontros consonantais separáveis ou disjuntos, os 
quais, na separação silábica, ficam em sílabas  diferentes. Ex. ap-ti-dão,  ad-vo-ga-do,  dig-no,  ab-sol-
ver,  rit-mo,  af-to-sa,  as-pec-to. 
DÍGRAFO E DÍFONO 
O conjunto de duas letras que representam um só fonema é denominado dígrafo. São eles: ch, Ih, nh, rr, 
ss, gu, qu, sc, sç, xc, e xs. Ex.: chave, telha, ninho, terra, isso, guincho, quiabo, nascer, cresça, 
excelente, exsudar, etc. Já os fonemas são os sons da fala, capazes de estabelecerem distinção de 
significados entre duas palavras de uma língua. Às vezes, não há coincidência entre o número de letras e 
o de fonemas de uma palavra, veja: táxi (04 letras e 05 fonemas); pássaro (06 letras e cinco fonemas); 
guincho (07 letras e 04 fonemas). 
 No caso da palavra “táxi” o “x” apresenta valor fonético de “ks”, assim, existe um acréscimo 
fonético, convencionado de dífono, como em outros vocábulos: tóxico, taxímetro, entre outros. 
Disponível em: https://jcconcursos.uol.com.br/portal/noticia/concursos/artigo-dicas-de-lingua-portuguesa-
prof-sandra-44023.html 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 2 
 – LÍNGUA PORTUGUESA - VESPERTINO 
Candidato : 795716 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão referida, alegando que todas as frases estão 
corretas, inclusive a que consta o gabarito, que pede a questão incorreta. 
PARECER DA BANCA: INDEFERIDO. Não assiste razão para a anulação da questão, pois o termo 
adequado seria “insipiente” com s e não com c. Trata-se de uma questão de parônimos. O termo incipiente 
significa algo inicial, principiante. Já insipiente se refere a alguém ignorante, tolo. A frase “Ele está sendo 
principiante com suas atitudes”, não traz um sentido para a frase. Principiante em que? O que isso tem a 
ver com atitudes? 
Já “Ele está sendo ignorante (tolo) com suas atitudes”, traz uma ideia coerente, pois a frase ter tido sobre 
suas atitudes demonstra algo, isto é ele é tolo devido as suas atitudes.  Além disso, todas as demais 
alternativas estão devidamente corretas, exceto a do gabarito. 
Referência Bibliográfica 
As duas palavras existem na língua portuguesa, mas possuem significados diferentes. A 
palavra incipiente se refere a alguém ou algo que está no começo, inicial, principiante. Já a 
palavra insipiente se refere a alguém que não tem saber e sensatez, que é ignorante, tolo, não tem 
prudência. 
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Incipiente tem sua origem na palavra em latim incipiens, que vem de "começar, dar princípio". Insipiente 
tem sua origem na palavra em latim insipiens, que significa insensato. 
Disponível em: http://www.soportugues.com.br/secoes/FAQresposta.php?id=104 
INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 3  
– Língua Portuguesa - MATUTINO 
Candidato:  808340 - 796766 – 810747 – 818543 
Alegações: 
Candidato: 808340 
ALEGAÇÃO 1: O candidato pediu recurso para a questão mencionada, alegando que umas das palavras 
do gabarito pode ser tanto masculina quanto feminina. 
Candidato: 796766 
ALEGAÇÃO 2: O candidato pediu recurso para tal questão,alegando que a palavra sósia é um substantivo 
de dois gêneros. 
Candidato: 818543  
ALEGAÇÃO 3: O candidato pediu recurso alegando que a palavra sósia tanto é masculina como feminina 
e a palavra grama também ocorre esse fato. 
Candidato: 810747 
ALEGAÇÃO 4: O candidato solicitou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a palavra sósia 
é um substantivo de dois gêneros. 
Parecer da BAnca: A questão referida não deve ser anulada, pois o gabarito consta três substantivos 
masculinos e as demais alternativas possuem pelo menos um substantivo feminino. Mesmo que grama 
tivesse como ser feminino ou masculino, a alternativa em que essa palavra se apresenta consta um 
substantivo feminino também, excluindo essa opção. A atenção deveria ser para a origem do substantivo. 
Não há como anular tal questão, pois essas palavras estão na Moderna Gramática Portuguesa, do autor 
Evanildo Bechara, como exemplos de substantivos masculinos.  
Referência Bibliográfica 
Segundo Bechara (2009, p.139): 
Gêneros que podem oferecer dúvida: 
a) São masculinos: 
Os nomes de letras de alfabeto, clã, champanha, dó, eclipse, formicida, grama (unidade de peso), jângal 
(jângala), lança-perfume, milhar, orbe, pijama, proclama, saca-rolhas, sanduíche, sósia, telefonema, soma 
(o organismo tomado como expressão material em oposição às funções psíquicas). 
INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 8 
 – Língua Portuguesa - Matutino 
Candidato: 810747 
ALEGAÇÃO: O candidato solicitou recurso, alegando que todas as opções estão corretas para as figuras 
de linguagem, inclusive a alternativa que corresponde ao gabarito, afirmando ser uma elipse. 
Parecer da BANCA: A questão em análise não pode ser anulada, pois a opção que consta o gabarito não 
está correta. A elipse é quando um termo é subentendido no texto, isto é, ele não aparece.  
Na frase “Eu adoro chocolate e pizza também”, o termo está explícito e não subentendido. O verbo adorar 
foi mencionado e depois não foi. A frase ficaria “Eu adoro chocolate e adoro pizza também”. Quando isso 
ocorre temos um exemplo de zeugma e não de elipse. 
Referência Bibliográfica 
 A Elipse é uma figura de linguagem que acontece quando há a omissão de um termo que pode ser 
subentendido no texto. Neste caso, ocorre se uma palavra ou expressão for omitida e mesmo assim puder 
ser percebida como parte da oração. Vale acrescentar que esta palavra omitida, Não foi anteriormente 
citada e não torna a mensagem incompreensível. 
Exemplo de Elipse 

 “Na sala de aula, apenas cinco ou seis alunos.” 
(Neste caso foi omitido o verbo, mas ele está subentendido no texto. Compreende-se que “havia” na sala 
de aula apenas cinco ou seis alunos. Omissão do verbo haver) 

http://www.soportugues.com.br/secoes/FAQresposta.php?id=104
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Zeugma – É a omissão de um elemento que já está expresso na oração. Alguns gramáticos a consideram 
como uma forma de Elipse 

 “Eu adoro flores, quero plantá-las.” 
Observe que aqui também está omitido o pronome “eu”, mas, este já está citado. 
Disponível em: https://www.figuradelinguagem.com/elipse/ 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 16  
– Conhecimentos Gerais - MATUTINO 
Candidato: 827086 
Alegações: Candidato pede anulação da questão, alegando que o líder messiânico era José Maria, 
durante a guerra do Contestado, sendo Adeodato apenas um líder rebelde reconhecido pelos militares.  
PARECER DA BANCA – O enunciado da questão não pede sobre messianismo, e sim quem ficou 
conhecido como “O Flagelo de Deus” naquele conflito. Adeodato, foi preso durante muito tempo, e os ditos 
“monges” já haviam sido mortos. Por isso, muitos historiadores consideram o fim do conflito quando 
Adeodato caiu numa emboscada ao fugir, e acabou sendo o último líder morto. Ele ficou conhecido como 
Flagelo de Deus.  
RECURSO INDEFERIDO E MANTIDA A QUESTÃO.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ENSINO SUPERIOR 
 
Comum a todos os cargos matutino 
 
QUESTÃO 25 – MATUTINO  
Candidatos: 796766; 818432; 817173; 812623; 823338; 826815; 796279; 827086; 808101; 795034; 
809871; 810747;  
ALEGAÇÃO: Os candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada, alegando que nas opções 
das oferecidas, duas delas, apresentam-se idênticas, sendo elas as opções II e III.  
Analisando o recurso, verifica-se que na questão apontada, os impetrantes dos recursos  recorrem com 
razão, embora a alternativa a ser assinalada não altere, pois todas as opções (mesmo que repetidas) 
estão corretas, a única alternativa a ser assinalada era letra “D”.   
No entanto esta banca reconhece erro formal na questão e decide por sua anulação. 
DEFERIDO - QUESTÃO ANULADA 

 
Comum a todas os cargos Vespertino 
 
QUESTÃO: 21 
Candidato: 828533 
ALEGAÇÃO:  O candidato alega que: Não houve no Edital de Abertura especificação de bibliografia 
solicitada na questão e que, No que concerne à questão de nº21, essa excede o conteúdo previsto no 
Edital de Abertura do concurso, uma vez que não há nenhum indicação específica de bibliografia no 
referido documento desse edital. 
ANÁLISE DO RECURSO: O Edital traz em seu corpo uma descriminação dos conteúdos específicos da 
função a qual o candidato se inscreveu e, também conteúdos comuns a todos os cargos, conforme 
transcrito a seguir: 
ENSINO SUPERIOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS COMUNS A TODOS OS CARGOS (área da educação) 
Constituição da República Federativa do Brasil – Capítulo III, Seção I – da Educação, da Cultura e do 
Desporto; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei n° 8.069/90); Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014). Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei nº 13.146/2015). Programa Mais Educação (Decreto nº 7.083/2010); Educação como 
direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública; Política educacional brasileira; 
Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil; Planejamento e avaliação escolar–
práticas avaliativas e instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, 
características, estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de 

https://www.figuradelinguagem.com/elipse/
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ensino e de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teórico-
metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento mediador da 
aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos; técnicas, meios e 
avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão –a integração de alunos com necessidades 
educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de ensino. Educação e didática. Didática e 
processo educacional. Sistematização da prática educativa. Planejamento e Projeto pedagógico. 
Metodologia de ensino. O Professor e a prática pedagógica. PCN (Temas Transversais). Teóricos da 
educação. Avaliação da aprendizagem; Planejamento; Processo ensino-aprendizagem; psicologia da 
educação; Interdisciplinaridade; 
 Dentro desta ementa encontramos a menção aos “teóricos da educação” e, “didática e processo 
educacional.  Comênio  é reconhecido como “o pai” da didática é um deles. Logo, o conteúdo está no 
Edital. Quanto a ausência de uma lista de autores, o candidato a de convir que existe muita literatura sobre 
o mesmo tema. A partir do conteúdo divulgado, compete ao candidato escolher um autor que mais lhe 
agrade. Assim, catamos o pedido de vistas à questão, mas nos manifestamos pelo seu indeferimento. 
INDEFERIDO -QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO: 22 
Candidato: 828533 
ALEGAÇÃO: O candidato alega que: Não houve descrição de bibliografia no Edital de Abertura que 
especificasse autor/obra solicitados na questão e que, no que concerne à questão de nº22, essa excede o 
conteúdo previsto no Edital de Abertura do concurso, uma vez que não há nenhum indicação específica de 
bibliografia no referido documento desse edital. 
ANÁLISE DO RECURSO: O Edital traz em seu corpo uma descriminação dos conteúdos específicos da 
função a qual o candidato se inscreveu e, também conteúdos comuns a todos os cargos, conforme 
transcrito a seguir: 
ENSINO SUPERIOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS COMUNS A TODOS OS CARGOS (área da educação) 
Constituição da República Federativa do Brasil – Capítulo III, Seção I – da Educação, da Cultura e do 
Desporto; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei n° 8.069/90); Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014). Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei nº 13.146/2015). Programa Mais Educação (Decreto nº 7.083/2010); Educação como 
direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública; Política educacional brasileira; 
Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil; Planejamento e avaliação escolar–
práticas avaliativas e instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, 
características, estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de 
ensino e de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teórico-
metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento mediador da 
aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos; técnicas, meios e 
avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão –a integração de alunos com necessidades 
educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de ensino. Educação e didática. Didática e 
processo educacional. Sistematização da prática educativa. Planejamento e Projeto pedagógico. 
Metodologia de ensino. O Professor e a prática pedagógica. PCN (Temas Transversais). Teóricos da 
educação. Avaliação da aprendizagem; Planejamento; Processo ensino-aprendizagem; psicologia da 
educação; Interdisciplinaridade; 
Dentro desta ementa encontramos a menção aos “Concepções teórico-metodológicas de 
aprendizagem”. Logo, o conteúdo está no Edital. Quanto a ausência de uma lista de autores, o candidato 
a de convir que existe muita literatura sobre o mesmo tema. A partir do conteúdo divulgado, compete ao 
candidato escolher um autor que mais lhe agrade. Assim, catamos o pedido de vistas à questão, mas nos 
manifestamos pelo seu indeferimento. 
INDEFERIDO -QUESTÃO MANTIDA 
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QUESTÃO: 25 
Candidato: 828533 
ALEGAÇÃO: O candidato alega que: Não houve descrição de bibliografia no Edital de Abertura que 
especificasse autor/obra solicitados na questão e que, no que concerne à questão de nº25, essa excede o 
conteúdo previsto no Edital de Abertura do concurso, uma vez que não há nenhum indicação específica de 
bibliografia no referido documento desse edital. 
ANÁLISE DO RECURSO: O Edital traz em seu corpo uma descriminação dos conteúdos específicos da 
função a qual o candidato se inscreveu e, também conteúdos comuns a todos os cargos, conforme 
transcrito a seguir: 
ENSINO SUPERIOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS COMUNS A TODOS OS CARGOS (área da educação) 
Constituição da República Federativa do Brasil – Capítulo III, Seção I – da Educação, da Cultura e do 
Desporto; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei n° 8.069/90); Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014). Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei nº 13.146/2015). Programa Mais Educação (Decreto nº 7.083/2010); Educação como 
direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública; Política educacional brasileira; 
Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil; Planejamento e avaliação 
escolar–práticas avaliativas e instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: 
concepções, funções, características, estratégias de construção; Concepções de currículo e 
interdisciplinaridade; Projetos de ensino e de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e 
sociedade; Concepções teórico-metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A 
afetividade como elemento mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; 
conteúdos; métodos; técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão –a 
integração de alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de 
ensino. Educação e didática. Didática e processo educacional. Sistematização da prática educativa. 
Planejamento e Projeto pedagógico. Metodologia de ensino. O Professor e a prática pedagógica. PCN 
(Temas Transversais). Teóricos da educação. Avaliação da aprendizagem; Planejamento; Processo 
ensino-aprendizagem; psicologia da educação; Interdisciplinaridade; 
Dentro desta ementa encontramos a menção aos “Organização e gestão democrática da Educação 
Básica no Brasil; Planejamento e avaliação escolar–práticas avaliativas e instrumentos de 
avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características, estratégias de 
construção;”. Logo, o conteúdo está no Edital. O Conselho de Classe faz parte da gestão democrática da 
Escola, deve estar inserido no PPP e, também faz parte das práticas avaliativas. É certo que ao avaliar o 
espaço percussivo do aluno, o CC pode retê-lo, ou passar ele de ano, mesmo que não tenha atingido a 
média seis.  Quanto a ausência de uma lista de autores, o candidato a de convir que existe muita literatura 
sobre o mesmo tema. A partir do conteúdo divulgado, compete ao candidato escolher um autor que mais 
lhe agrade. Assim, catamos o pedido de vistas à questão, mas nos manifestamos pelo seu indeferimento. 
INDEFERIDO-QUESTÃO MANTIDA 

 
ESPECÍFICAS ENSINO SUPERIOR 
 
QUESTÃO 38  
- PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 
Candidato: 812148 
Alegações: Em síntese candidata discorda da alternativa apresentada como correta, alegando que “o 
caractere não correspondia ao que indicava.” 
Parecer da Banca: NÃO assiste razão ao recorrente, sendo que: 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “A”. 
- Na assertiva da alternativa “A” é perceptível a grafia “til” e a simbologia do mesmo ( ~ ). 
-As assertivas das alternativas “B”,”C” e “D” configuram aspectos gramaticais língua portuguesa. 
-é importante esclarecer que, de acordo com o Processo Seletivo Edital 001/2017 da Prefeitura Municipal 
de Camboriú  -SC, página 11, o candidato deve se atentar ao seguinte: 
“10.7. A existência de qualquer irregularidade no caderno de questões e ou no cartão resposta deve ser 
comunicada imediatamente ao Fiscal de Sala. A Coordenação do Processo Seletivo envidará todos os 
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esforços para a rápida substituição dos materiais com defeito e a reposição do material faltante. O tempo 
gasto para a substituição dos materiais será acrescido ao tempo de duração da prova.” 
Referência Bibliográfica: 
Processo Seletivo– Prefeitura Camboriú (SC) - PSS Edital  - 001/2017 
Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: língua portuguesa / 
Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : 144p. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA  

 
QUESTÃO 31 
 – Professor de Geografia 
Candidato: 827086 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que na questão 31 o 
enunciado estava confuso pois a primeira parte não fazia referência a segunda parte. Assim solicita a 
anulação/correção da questão. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente, pois a questão inicialmente introduziu a explicação sobre 
“projeções cartográficas” no contexto de que elas consistem em métodos que transformam as 
coordenadas geográficas, a partir de uma superfície esférica ou elipsoidal, em coordenadas planas, 
mantendo correspondência entre elas. A questão continua afirmando ainda que o uso desta técnica 
(projeção), ameniza as deformações, mas nunca as elimina.  
Logo após a introdução, vem a única pergunta do enunciado: “Que tipo de projeção são dadas as 
características como por exemplo: a superfície terrestre é projetada sobre um plano a partir de um 
determinado ponto (ponto de vista), e também são classificadas em três tipos: polar, equatorial e 
oblíqua? ”. 
Vale lembrar ainda que, por mais que “se a parte inicial (introdução) como menciona o recorrente não 
fosse fazer referência a segunda parte (pergunta) ”, a questão antes de apresentar as alternativas como 
possíveis respostas, contém a seguinte interrogação: “A pergunta do enunciado refere-se 
exclusivamente a: ”  
Portanto, como temos apenas uma pergunta na questão, não restam dúvidas do que se esperava 
realizar/responder, que de fato é (assinalar a opção do tipo de projeção correspondente as características 
citadas/descritas).  
Diante o exposto, mantem se questão e gabarito. 
Referência Bibliográfica 
http://www.frigoletto.com.br/Cartograf/projees.htm 
 QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 38  
– Professor de Geografia 
Candidato: 827086 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que pode se entender 
que nas mesmas condições do referido enunciado pode se tratar como fenômeno atmosférico assim como 
a inversão térmica também a Chuva ácida, sendo assim duas alternativas corretas, solicitando então a 
anulação/correção do gabarito. 
INDEFERIDO: O recurso não procede. Inicialmente vale destacar que a chuva ácida é um acontecimento 
menos localizado que a inversão térmica, e suas definições são completamente diferentes. Claro que 
ambas são fenômenos atmosféricos, uma vez que ocorrem na atmosfera, porém o que a referida questão 
solicita remete exclusivamente a inversão térmica, pois menciona ao fenômeno e não as consequências, 
ou associações a ela. Recapitulando: 
Invenção térmica: fenômeno cujo efeitos se restringem em centros urbanos. Durante a noite e no início da 
manhã, a camada de ar mais baixa da atmosfera, rica em poluentes, é mais densa por estar em menor 
temperatura. Conforme o sol vai irradiando calor ao longo do dia, essa camada vai se aquecendo e 
diminuindo de densidade, e acaba se elevando na atmosfera, carregando a poluição. 
Chuva ácida: e a combinação de poluentes gasosos como o SO2 (dióxido de enxofre), com as 
moléculas de água presentes nas nuvens, formando ácidos fortes, como o ácido sulfúrico (H2SO4). As 

http://www.frigoletto.com.br/Cartograf/projees.htm
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nuvens podem precipitar-se em qualquer local, mesmo longe das cidades, e acarretar uma série de danos 
ambientais: contaminação e alteração do PH em lagos, causando a morte de peixes; etc... 
Diante todo exposto mantem se questão e gabarito. 
Referência Bibliográfica 
http://lucinhahb.blogspot.com.br/2016/10/inversao-termica-e-chuva-acida.html 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 27 
 – Professor de Matemática 
Candidato: 810747 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a questão não 
possui alternativa correta. 
INDEFERIDO: Em análise ao recurso, verificamos que o recurso não procede, pois o candidato se 
equivocou ao interpretar o enunciado da questão que pede “o número de termos da intersecção dos 
conjuntos”, ou seja, o conjunto formado pela intersecção de dois conjuntos, nada mais é que os termos 
que se repetem nos dois conjuntos. No caso das duas PA do enunciado, temos: (-5, 4, 13, 22, 31, 40, 49, 
58, 67, 76, 85, 94, 103, 112, 121, 130) e (10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 76, 82, 88, 94, 100, 
106, 112, 118, 124, 130). Portanto, a intersecção das duas PAs é (22, 40, 58, 76, 94, 112, 130), logo o 
número de termos é igual a 7. 
Portanto, o número de termos da intersecção das duas PAs é igual a 7. 
Desta forma a questão é passível de solução e com somente uma alternativa correta, sendo esta a 
alternativa “A) 7”. Assim mantemos a questão. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 28  
– Professor de Matemática 
Candidato: 810747 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a questão possui 
duas alternativas incorretas. 
INDEFERIDO: Em análise ao recurso, verificamos que o recurso não procede, pois o candidato se 
equivocou ao interpretar o enunciado da questão e as alternativas apresentadas. A alternativa que o 
candidato considera incorreta, corresponde a todos os números primos de 2 a 100, como o mesmo 
descreveu no recurso, como sendo 25 números primos de 2 algarismos, porém o candidato esqueceu de 
excluir os 4 números primos com 1 único algarismo (2, 3, 5, 7) e, no entanto, restam 21 números primos 
de dois algarismo. 

Portanto, a quantidade de números primos com dois algarismos é igual a 21. 

Desta forma a questão é passível de solução e com somente uma alternativa incorreta, sendo esta a 
alternativa “D) O algarismo 4 é utilizado 60 vezes”. Assim mantemos a questão. 

QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 29 – Professor de Matemática 
Candidato: 810747 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a questão não 
possui alternativa correta. 
INDEFERIDO: Em análise ao recurso, verificamos que o recurso não procede, pois o candidato se 
equivocou na resolução da questão, não levando em conta que o enunciado apresente o diâmetro do cano 
e que para a o cálculo do volume é necessário utilizar o raio, além de não ter verificado que os valores 
estão com unidades de medidas diferentes e, portanto, é necessário fazer a conversão de uma delas, que 
por conveniência das alternativas, vamos converter tudo para cm. 

Dados:  

h = 60m = 6000 cm 

r = D/2 = 10/2 = 5 cm 

http://lucinhahb.blogspot.com.br/2016/10/inversao-termica-e-chuva-acida.html
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Fórmula volume do cilindro = 𝑉 = 𝜋. 𝑟2. ℎ, logo/; 

𝑉 = 3,14. 52. 6000 

𝑉 = 471000 

Portanto, o volume de água no cano é igual a 471.000 cm³. 

Desta forma a questão é passível de solução e com somente uma alternativa correta, sendo esta a 
alternativa “C) 471.000 cm³”. Assim mantemos a questão. 

QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 32 
 – Professor de Matemática 
Candidatos: 810747, 809888, 818543 
ALEGAÇÃO: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que alternativa 
correta não é a apresentada no gabarito. 
DEFERIDO: Em análise aos recursos, verificamos que os recursos são procedentes. Segue resolução: 

Fórmula da área da esfera 𝐴 = 4. 𝜋. 𝑟2 

Dados: 

r = D/2 = 126/2 = 63 cm 

Logo, 𝐴 = 4. 𝜋. 𝑟2 = 4.3,14.63² = 49850,64 

Portanto, a área da esfera é igual a 49.850,64 cm². 

Desta forma a questão é passível de solução com somente uma alternativa correta, sendo esta a 
alternativa “C) 49.850,64 cm²”. Assim alteramos a questão da letra B para letra C. 

QUESTÃO ALTERADA PARA LETRA “C” 

 
QUESTÃO 37 
 – Professor de Matemática 
Candidato: 810747 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a questão não 
possui alternativa correta. 
INDEFERIDO: Em análise ao recurso, verificamos que o recurso não procede, pois o candidato se 
equivocou na resolução da questão, não levando em conta que o enunciado solicita a medido do perímetro 
do losango e não apenas de um dos lados. Segue resolução: 

Dados:  

Diagonal maior = 30 cm 

Diagonal menor = 18 cm 

Para calcularmos um dos lados podemos utilizar Pitágoras, usando a metade das diagonais. 

𝑎² = 𝑏² + 𝑐², onde b = 30/2 = 15 e c = 18/2 = 9 

𝑎2 = 152 + 92 

𝑎² = 306 

𝑎 = √306 

𝑎 = 3√34 

Logo o losango possui 4 lados, portanto o perímetro é: 

𝑃 = 4.3√34 = 12√34 

Portanto, o perímetro do losango é igual a 12√34 cm.  
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Desta forma a questão é passível de solução e com somente uma alternativa correta, sendo esta a 

alternativa “B) 12√34 cm”. Assim mantemos a questão. 

QUESTÃO MANTIDA 
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