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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2017 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO 

 

 

 O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, SC, inscrito no CNPJ sob nº 

83.754.044/0001-34, com sede administrativa na Rua Cel. Vidal Ramos, 860, Centro, Curitibanos, 

SC, CEP  89520-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor JOSÉ ANTONIO 

GUIDI, no uso de suas atribuições legais, torna pública o JULGAMENTO DOS RECURSOS 

CONTRA QUESTÕES E GABARITO, conforme segue: 

 

Questão 01 – Língua Portuguesa – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. A questão apresenta erro de comando, sendo que deveria 

conter na alternativa “A” a palavra: INCORRETA e não CORRETA. Sendo assim, ela será 

ANULADA. 

 

Questão 02 – Língua Portuguesa – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. A única alternativa que 

não existe na língua portuguesa, independentemente do seu significado é a letra D: contorsão, que 

deveria ser: CONTORÇÃO. 

 

Questão 04 – Língua Portuguesa – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. Apenas o item I está 

incorreto. As palavras: lâmpada, relógio, série e química NÃO possuem a mesma regra de 

acentuação, pois lâmpada e química são proparoxítonas e relógio e série são paroxítonas terminadas 

em ditongo. O item II está correto, pois todas as palavras são oxítonas. O item III está correto, pois 

todas as palavras são paroxítonas. 

 

Questão 06 – Matemática – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A alternativa está correta, o candidato ao justificar seu 

recurso apresentou cálculo da médias das notas e não da mediana (que são conceitos matemáticos 

diferentes) como solicitava o enunciado. 

 

Questão 07 – Matemática – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Há um equívoco na interpretação da questão, a questão 

está abordando o conceito de razão. Segundo a questão a cada 2 partes de suco concentrado deve-se 

acrescentar 3 partes de água assim obtendo um total de 5 litros de suco pronto para o consumo. 

Logo, segundo as recomendações do fabricante para obtermos 20 litros de suco pronto para o 

consumo devemos misturar 8 litros de suco concentrado em 12 litros de água. 

 

Questão 09 – Matemática – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão trata da aplicação de uma quantia hipotética 

(um valor não mencionado), desta forma para resolve-la o candidato possui duas opções: 1ª atribuir 

um valor qualquer ao capital ou 2ª chamar o capital aplicado de X. 

Chamando o valor do capital aplicado de X temos: 

 

 

 

 

 

 

j = c * i * t 

2X = X * 0,025 * t 

2X/0,025X = t 

t = 80 meses 

ou 

6 anos e 8 meses. 
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Questão 10 – Matemática – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Dois candidatos impetraram recurso apenas afirmando 

que as alternativa “a” e “b” possuíam a mesma resposta, porém ao consultar as provas aplicadas 

percebemos que não há nenhuma resposta igual ou repetida na questão. 

 

Questão 16 – Professor de Ciências 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) solicita anulação da questão afirmando 

que o tema da questão não encontra-se no conteúdo programático do edital.  A questão refere-se as 

reações bioquímicas que ocorrem nos organismos, portando está de acordo com o conteúdo 

programático do edital quando o mesmo perpassa por vários conteúdos descrito no edital:  A Vida 

no Nível da Célula: Organização básica de células procarióticas e eucarióticas: estrutura e função 

das substâncias orgânicas e inorgânicas que compõem os seres vivos; Metabolismo celular; 

Reprodução sexuada e Embriologia. Evolução dos animais e comparação dos principais grupos 

quanto à alimentação, locomoção, respiração, circulação, excreção, osmorregulação e reprodução. 

Estrutura básica e fisiologia dos sistemas do corpo humano.  

 

Questão 16 – Professor Matemática 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. ALTERAR O GABARITO PARA LETRA “B”. A questão 

está abordando o conceito de Combinação Simples. A resolução da questão podes ser efetivada da 

seguinte maneira:  

 
 

Questão 17 – Assistente Social 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. ALTERAR DE GABARITO PARA ALTERNATIVA “A”. 

Gabarito publicado incorretamente, pois o de Movimento de Reconceituação Latino Americano não 

buscava estruturar a sociedade capitalista mas sim se baseava na luta por transformações na 

estrutura capitalista que já encontrava-se, de certa forma, estruturada, além, é claro da ruptura com 

o tradicionalismo profissional. 

Fonte: http://fjav.com.br/revista/Downloads/edicao08/Artigo_365_378.pdf 

 

Questão 18 – Odontólogo 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. ANULAÇÃO DA QUESTÃO. Recurso assiste ao 

recorrente, visto que o conteúdo para elaboração da questão não é utilizada atualmente e não estava 

prevista em edital. 

 

Questão 18 – Professor de Educação Física 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) solicitou recurso contra a questão nº 18 

porém a descrição de seu recurso remonta ao tema da questão nº 01. 

 

Questão 18 – Professor de Tecnologia Educacional e Informática 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que as aspas são 

para separar a fórmula do restante da questão, não fazendo parte da mesma. Abaixo demonstrativo 

no Excel. 

 
Homens                                   Mulheres 

                   

                               

             Logo:       35 * 6 

                              210 

 

 



 ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE CURITIBANOS 

 
 

Questão 21 – Odontólogo 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que com relação 

ao fato do candidato escrever que o termo película mucinosa não ser encontrado na literatura, esta 

afirmativa é falsa, pois uma das maiores autoridades mundiais em Periodontia, Jan Lindhe,cita este 

termo em seu livro “Tratado de Periodontolologia Clínica”,como transcrito integralmente da página 

92 da publicação acima referida: “A adesão de bactérias à superfície dentária é, na maioria dos 

casos, provavelmente determinada por mecanismos altamente específicos (Mergenhagen 

et.al.,1987). Moléculas denominadas adesinas, encontradas nas bactérias, possuem receptores 

específicos para moléculas das superfícies dentárias. Estas adesinas em geral estão localizadas nos 

pili ou fímbrias. Adesinas que são proteínas e reconhecem estruturas carboidratadas são chamadas 

lecitinas. Os radicais carboidratos das glicoproteínas da película podem servir como receptores para 

estas adesinas (Sharon, 1987). Ao mesmo tempo que a PELÍCULA MUCINOSA desnaturada que 

recobre a superfície dentária sólida – a película – parece facilitar a aderência bacteriana, a 

PELÍCULA MUCINOSA que cobre a mucosa oral pode impedir as bactérias de alcançarem os 

sítios receptores nas superfícies epiteliais. Algumas das mucinas salivares (aglutininas) bem como a 

imunoglobulina secretora A (sIg A) podem reagir com estruturas da superfície bacteriana e, desta 

maneira, impedir a adesão das bactérias de superfície orais (Gibbons & van Houte, 1975). O aspecto 

da película pode variar consideravelmente. A espessura média de uma película formada há 2 horas é 

de mais ou menos 100nm e aumenta até cerca de 400nm em 24-48 horas. A estrutura da película é 

heterogênea. Inicialmente há pequenos glóbulos ou agregados de material amorfo adsorvido à 

superfície dentária. Mais tarde, glóbulos de tamanho variável e fibras com 3 e 7 nm de largura 

podem ser reconhecidos na estrutura interna da película. Em outras áreas da película, há padrões 

granulares laminados (Lie, 1979).” Conforme o autor altamente reconhecido na Odontologia 

mundial publicou após pesquisas, em seu livro referido livro, e, como no texto transcrito acima 

estão todas as respostas da questão, não há como anular esta questão, visto que está correta. 

 

Questão 21 – Professor de Educação Física 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. A questão será ANULADA Uma equipe inicial 

habitualmente é formada por 5 jogadores, porém a partida habitualmente é realizada com 2 equipes, 

totalizando 10 jogadores, como o item I não afirmou que seriam 5 jogadores de cada equipe, este 

item pode ser considerado incorreto. 

 

Questão 22 – Professor de Ciências 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. A alternativa “a” ao 

afirmar que “Aos pais ou responsável é facultado o dever de matricular seus filhos ou pupilos na 

rede regular de ensino” quando o art. 55 do ECA afirmar ser uma obrigação torna a alternativa 

incorreta, portanto, aquela que deve ser assinalada de acordo com o edital. 
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Questão 24 – Professor de Educação Infantil 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão refere-se à Constituição Federal na parte 

referente à educação, portanto encontra-se de acordo com o conteúdo programático do edital. 

 

Prefeitura Municipal de Curitibanos, 02 de janeiro de 2018. 

 

 

JOSÉ ANTONIO GUIDI 

Prefeito Municipal 


