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JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUL BRASIL faz saber a quem possa interessar 

o JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO do EDITAL DE 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019, conforme segue: 

 

Questão nº 1 – Português – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com o item 6.9 do edital e seus subitens, o 

candidato recebeu, além do caderno de provas, um CARTÃO DE RESPOSTAS 

DESIDENTIFICADO e uma FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO, sendo assim, para o correto 

funcionamento deste sistema de correção, o cartão resposta não pode possuir nenhum dado ou 

marcação que possa identificá-lo, apenas um número de controle que é entregue aleatoriamente aos 

candidatos. Para a correção é feito a leitura eletrônica de todos os cartões respostas e após esse 

processo é feito a identificação, através da FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO que é preenchida e 

assinada pelos candidatos. Com relação aos cadernos de provas, os itens 6.2 e 6.9.6 tratam apenas 

da entrega obrigatória dos cartões resposta e folhas de identificação ao final da prova, sendo assim, 

a banca examinadora e banca fiscalizadora do município decidiram por recolher apenas os cartões 

resposta e folhas de identificação, permitindo aos candidatos levarem consigo os cadernos de prova 

a fim de possibilitar a possível interposição de recursos contra questões ou gabarito.  

 

Questão nº 5 – Português – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. O item IV da questão também é 

considerado correto pois após “Nem um nem outro” o verbo pode concordar tanto no singular 

quanto no plural. Sendo assim, não há resposta correta a ser assinalada. 

Fontes:  

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/um-ou-outro-um-outro.htm 

https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint54.php 

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/concordanciaverbal.htm 

 

Questão nº 7 – Português – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A questão refere-se a Morfologia 

(Formação de Palavras) e não está presente no conteúdo programático de português para os níveis 

médio e superior.  

 

Questão nº 10 – Matemática – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O cálculo descrito refere-se a média, porém a questão está 

solicitando a nota MEDIANA, conceitos totalmente diferentes. A definição da mediana de uma 

amostra é feita através da organização dos dados em Rol (ordem crescente ou decrescente), assim a 

mediana será o valor central, quando a amostra possui um número par de valores deve-se fazer a 

média entre os dois valores centrais. Haja vista que a amostra da questão possui 24 valores, 

devemos efetuar a média entre o 12º valor e o 13º valor, ou seja, (601 + 611) / 2 = 606,0. 

 

Questão nº 12 – Matemática – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Segundo a questão Fernando viajou 3,8 horas a uma 

velocidade de 85 km/h até chegar ao seu destino. Desta forma por meio de uma regra de três 

simples inversamente proporcional é possível definir a velocidade média que ela deveria ter 
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percorrido para chegar em seu destino em 3 horas e 24 minutos, porém antes de efetuar o cálculo é 

importante convertermos todo o tempo em horas, ou seja, 3 horas e 24 minutos é igual a 2,4 h. 

Assim temos: 

 

Velocidade (km/h)                        Tempo (h) 

85                                                     3,8 

X                                                      3,4 

 

3,4 X = 323 

X = 323 / 3,4 

X = 95 km/h 

 

Questão nº 13 – Matemática – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Conforme o cálculo apresentado pelo próprio candidato,  a 

área do triângulo é 9 u.a. O triângulo formado pelo eixo das ordenadas, o eixo das abscissas e o 

gráfico da função f(x)=-2x + 6 tem vértices nos pontos de coordenadas (0,0); (3, 0) e (0, 6). 

 

 

  
 

Segundo a ilustração temos que a área do triângulo é  A=(b  * h)/2 

A =(3  * 6)/2 

A=18/2 

A = 9 u.a 

 

Questão nº 37 – Tesoureiro 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, 

bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público, corresponde ao inciso X do 

artigo 10 da Lei 8.429/92. Ressaltamos que o artigo 10 traz o rol de Atos de Improbidade 

Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário, sendo assim, a questão está correta. O rol de Atos 

de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública estão 

presentes no artigo 11 da referida lei. 

 

Questão nº 40 – Auxiliar em Saúde Bucal e Nutricionista 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. O §3º do artigo 130 da Lei 

Orgânica de Sul Brasil afirma que fica proibida a comercialização de produtos açucarados e 
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cariogênicos na merenda escolar, sendo assim, apenas os itens I e II estão corretos não havendo 

resposta correta a ser assinalada.  

 

 

 

Sul Brasil, em 10 de maio de 2019. 

 

 

 

Éder IvanMarmitt 

Prefeito Municipal 

 


