
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS 

Administrativo 

 

DIVULGAÇÃO DO PARECER RELATIVO AOS RECURSOS AFETOS À 

DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA 

REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO Nº012/2021 

 

O Senhor HENRIQUE FAVARETTO, Prefeito do Município de Coronel Freitas em exercício, 

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e a Fundação Universidade do Oeste 

de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a decisão dos recursos 

apresentados em face da divulgação do gabarito oficial preliminar da prova objetiva: 

 

INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO SOLICITAÇÃO SOLUÇÃO 

589443 Professor de 

Educação 

Infantil 

(Ensino 

Superior 

Completo) e 

Professor de 

Ensino 

Fundamental 

(Ensino 

Superior 

Completo) 

1 Candidata apresenta uma 

reportagem com a 

seguinte informação: 

“Deputado Arthur Lira, 

do PP, é eleito presidente 

da Câmara em 1º turno 

com apoio de Bolsonaro”. 

Transcrevo: “O deputado 

federal... ficará no 

comando da Casa 

Legislativa pelos 

próximos 2 anos, até 

2023.” Ainda “Na 

alternativa C não tem 

item 2 (II) correto. 

Com tal argumentação 

solicita a anulação da 

questão. 

A solicitante requer a anulação 

da questão 1 da prova de 

conhecimentos gerais para o 

ensino superior. No quesito, a 

solicitante argumenta que a 

alternativa C "não tem item 2 (II) 

correta". A alternativa em 

questão define que são 

INCORRETOS os itens III e V. 

Os mesmos são definidos como:  

III - O placar final da votação 

contou com apenas 3 votos em 

branco. Essa questão é incorreta, 

pois nessa votação contou com 

somente 02 votos em Branco. 

V - Ao todo 12 candidatos se 

inscreveram na eleição da 

Câmara dos deputados. Essa 

questão é incorreta, pois somente 

8 candidatos se inscreveram ao 

cargo.  

Todas as outras questões são 

corretas. As respostas podem ser 

encontradas no site: 

www.camara.leg.br/discurso  

presidente da Câmara 

www.camara.leg.br  Atribuições 

do presidente da Câmara dos 

deputados. 

RECURSO CONHECIDO E 

INDEFERIDO, MANTENDO-

SE O GABARITO 

589443 Professor de 

Educação 

Infantil 

(Ensino 

Superior 

Completo) e 

13 Transcrevo na íntegra “Se 

durava 12 dias a comida 

para 3 pessoas sabe-se 

que 12/3=4. Então cada 

pessoa teria 4 dia com a 

comida separado para 

Transcrevo o enunciado da 

questão: “Sabe-se que 3 (três) 

pessoas sobreviveram de um 

acidente e que os alimentos que 

encontraram duram por 12 

(doze) dias. Sabe-se, ainda, que 

http://www.camara.leg.br/discurso
http://www.camara.leg.br/
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Professor de 

Ensino 

Fundamental 

(Ensino 

Superior 

Completo) 

comer. Mas se um morreu 

a comida que antes dava 

para 12 dias agora dá pra 

16 dias. Porque 12+4=16. 

Deste modo a alternativa 

correta é a letra D.” 

Com isso, a candidata 

solicita a alteração do 

gabarito da letra E para a 

letra D. 

um desses sobreviventes veio a 

falecer horas depois do evento. 

Com um sobrevivente a menos, 

qual a duração dos alimentos:”. 

Desta forma a solução se dá:  

12 dias multiplicado por 3 

sobreviventes, resulta em 36. Os 

mesmos 36, divididos por apenas 

2 sobreviventes, resulta em 18.  

 

 

RECURSO CONHECIDO E 

INDEFERIDO, MANTENDO-

SE O GABARITO 

589443 Professor de 

Educação 

Infantil 

(Ensino 

Superior 

Completo) e 

Professor de 

Ensino 

Fundamental 

(Ensino 

Superior 

Completo) 

14 Candidata apresenta 

recurso com uma conta 

simples de multiplicação 

de valor atual pelo 

percentual referido de 

aumento, apresentado na 

questão. Com base neste 

argumento solicita a 

anulação da questão. 

Para facilitar o entendimento 

vamos à solução da questão. 

Digamos que o preço do litro da 

gasolina, em maio de 2020, era 

igual a X, pois não sabemos 

quanto custava. Com a 

informação que até maio de 

2021, o litro da gasolina 

acumulou 

um aumento de 45,80% e com 

esse aumento, ela passou a 

custar 100% 

+45,80%=145,80%, ou seja, os 

100% do seu preço, somado do 

percentual de aumento do 

período. Dessa forma, sabendo 

que, em maio de 2021, o litro da 

gasolina passou a custar R$ 

5,40, então, em linguagem 

matemática, podemos resolver: 

  

145,80% de X = 5,40 reais  

 

145,80 / 100 x X = 5,40 

 

145,80 x X =540 

  

X=540 / 145,80 

  

X= 3,70 reais 

  

RECURSO CONHECIDO E 

INDEFERIDO, MANTENDO-

SE O GABARITO  

589946 

589109 

Secretario 

Escolar; 

Assessor 

Jurídico 

5 Candidato transcreve a 

questão na íntegra e 

apresenta argumento: 

“Segunda pesquisas, pela 

referência do enunciado 

Em concordância com o recurso 

da referida sobre a questão 5 da 

prova de conhecimentos gerais 

para o ensino superior, fica 

retificado a resposta como letra 
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da questão, e pela própria 

questão, a resposta sobre 

ética profissional que está 

“INCORRETA” é a 

opção “E”: “Os códigos 

de ética sempre 

conseguem resolver as 

demandas institucionais, 

não sendo necessário 

recorres opiniões 

complementares”. 

Sendo assim, a resposta 

correta da questão é a 

opção “E”, e não a opção 

“D”, como diz o 

gabarito.” 

Solicita a alteração da 

resposta correta da letra D 

para a letra E. 

E. Este recurso é corroborado 

pela questão correta resolvida na 

prova da Prefeitura de Crato/CE 

e embasado por NASH, N. 

(2001). 

NASH, L. Ética nas Empresas – 

Guia prático para soluções de 

problemas éticos nas empresas. 

5ed. São Paulo: Makron Books, 

2001. 

 

RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. ALTERANDO O 

GABARITO OFICIAL PARA A 

LETRA E.  

589946 

589975 

Secretario 

Escolar; 

Professor de 

Ensino 

Fundamental 

(Ensino  

Superior 

Completo); 

 

10 Justificativa do candidato 

– Razões do recurso 

prescindível 

Significado de Prescindível 

-Adjetivo  

Que é desnecessário; que 

se pode prescindir, 

descartar; descartável. 

Que não é importante 

nem necessário; sem 

obrigação; dispensável: 

cláusula prescindível. 

Etimologia (origem da 

palavra prescindível). 

Prescindir + vel. 

https://www.dicio.com.br

/prescindivel/ 

O título da reportagem 

em discussão, confirma 

que os juros de mora não 

serão excluídos em razão 

de pagamento à vista. 

 

II – É prescindível que o 

pagamento de débito 

fiscal seja à vista para que 

haja a exclusão dos juros 

de mora. 

Independente da forma de 

pagamento, não serão 

descontados os juros de 

mora e no item II, não 

está implícito a exclusão 

dos juros. 

Na minha opinião, os 

itens I e II não são 

sinônimos, 

permanecendo apenas o 

Transcrevendo as alternativas da 

questão. “Sobre a interpretação 

do Título da reportagem, análise:  

I – A despeito de pagamento à 

vista de débito fiscal, os juros de 

mora não serão excluídos.  

II – É prescindível que o 

pagamento de débito fiscal seja à 

vista para que haja a exclusão  

dos juros de mora.  

III – Há possibilidades de 

exclusão de juros de mora, uma 

delas é o pagamento à vista de  

débito fiscal.” 

Somente a alternativa I se 

apresenta correta. 

 

 

 

 

 

 

RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. ALTERANDO O 

GABARITO OFICIAL PARA A 

LETRA E. 

https://www.dicio.com.br/prescindivel/
https://www.dicio.com.br/prescindivel/
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item I correto e a resposta 

na letra E. 

Assim, solicita a 

alteração da resposta 

correta da letra B, para a 

letra E. 

589946 

589975 

589109 

589423 

Secretario 

Escolar; 

Professor de 

Ensino 

Fundamental 

(Ensino  

Superior 

Completo); 

Assessor 

jurídico; 

Professor de 

Ensino 

Fundamental 

(Ensino  

Superior 

Completo); 

19 Candidatos transcrevem 

o Artigo 14, da 

Constituição Federal de 

1988 na íntegra e 

afirmam “Conforme a 

Constituição 

Federal/1988, no Art. 14, 

inciso VI e alíneas b e c; 

a questão de número 19 

tem duas (2) respostas 

corretas:  a B e a C; 

portanto ela deverá ser 

anulada.” 

Diante do recurso, identificou-se 

que as alternativas B e C são 

consideradas corretas, devendo 

ambas serem consideradas como 

gabarito da questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. ANULANDO A 

QUESTÃO. 

 

Coronel Freitas/SC, 19 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

HENRIQUE FAVARETTO  

Prefeito Municipal de Coronel Freitas em Exercício 

 

  


