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ATO Nº 008/2018 

DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA E 

GABARITO PRELIMINAR DO EDITAL Nº 03/2018 DE PROCESSO SELETIVO (EDUCAÇÃO)  

 

O Senhor Dair Jocely Enge, Prefeito Municipal de Palmitos, no uso de suas atribuições legais, 

juntamente com a Comissão Municipal de Processo Seletivo, torna público o Julgamento dos 

Recursos Contra Questões de Prova e Gabarito Preliminar conforme segue: 

 

1. MATEMÁTICA NÍVEL SUPERIOR 
1.1 Conhecimentos Básicos 

 Questões 13 e 15 
Candidatos: 1052003/1052004/1032858 
Alegação: Os candidatos impetraram recurso sobre as questões mencionadas, ocorre que 
houve um equívoco por parte dos candidatos pois as questões a que se referem pertencem ao 
Edital 001/2018 de Concurso Público cujas provas foram aplicadas no período Matutino. 
Decisão da Banca: Tendo em vista que as questões recursadas não pertencem ao presente 
Edital, indefere-se os recursos, a Banca informa ainda que tais questões receberam recursos 
no Edital 01/2018 e tais recursos encontram-se julgados no Ato 013 no link referente àquele 
Edital.  
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA. 

 

2. PROFESSOR IV- CIÊNCIAS 
1.2 Conhecimentos Específicos 

 Questão 22 
Candidata: 1053487 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a 
questão se refere ao elemento químico uniloctio que não existe.  O elemento semelhante que 
existe é o ununoctio que é um elemento artificial.  A questão não é clara. 
Decisão da Banca: O enunciado da presente questão apresenta o nome do elemento químico 
com grafia equivocada. Onde está escrito “Unilóctio (Uuo)”, deveria constar “ununóctio (Uuo)” 
- tal equívoco impede o candidato de melhor apreciação do que é proposto na presente 
questão, uma vez que 
“ 
No grupo dos Gases Nobres estão presentes os elementos: hélio (He), neônio (Ne), argônio 
(Ar), criptônio (kr), xenônio (Xe), radônio (Rn) e ununóctio (Uuo). Esses gases existem em 
grande quantidade na atmosfera da Terra.” 
Referência: 
Gases Nobres. Disponível em  https://www.tabelaperiodicacompleta.com/gases-nobres/ 
Concurso Público Edital 001/2018 - Município de Palmitos. Disponível em 
https://gestoreditais.com.br/midias/edital/25/1682/edital-001-2018-concurso-publico-retificado-
pdf_66.pdf 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA. 

 

 

 

https://www.tabelaperiodicacompleta.com/gases-nobres/
https://iobv.org.br/index.php?pg=concurso&cod=886ee55d0c1ad97a5bca9da8a357246a
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3. PROFESSOR IV- MATEMÁTICA 
1.3 Conhecimentos Específicos 

 Questão 24 
Candidata: 1052158 
Alegação: A candidata impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que A 
Questão 24 com enunciado “Ana aplicou R$20.000,00 na poupança. Sabe-se que o 
rendimento é de 0,5%a.m. Qual será o montante gerado em 4 anos?” estabelece uma dupla 
interpretação para resolução sendo que, não especifica qual o juro estabelecido, podendo 
dessa forma ser resolvida por juros simples e composto.  
Decisão da Banca: Em análise ao recurso e a questão, esta banca decide pela sua 
manutenção, pois o enunciado realmente  não específica se é juro simples ou composto, 
porém  se aplicar as 2 fórmulas teremos somente uma resposta correta. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA. 

 

4. PROFESSOR IV- MATEMÁTICA 
1.4 Conhecimentos Específicos 

 Questão 25 
Candidata: 1052158 
Alegação: A candidata impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que A 
Questão 25 com enunciado “Caio aplicou um certo capital, sendo que após 24 meses gerou 
um montante de R$15.000,00. Sabe-se que a taxa de juros é de 2%a.m. Calcule o capital 
aplicado” estabelece uma dupla interpretação para resolução sendo que, não especifica qual o 
juro estabelecido, podendo dessa forma ser resolvida por juros simples e composto. 
Decisão da Banca: Em análise ao recurso e a questão, esta banca decide pela sua 
manutenção, pois o enunciado realmente não específica se é juro simples ou composto, 
porém  se aplicar as 2 fórmulas teremos somente uma resposta correta. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA. 

 

 

 

 

 

 

PALMITOS, 07 de agosto de 2018. 

 
Dair Jocely Enge 
Prefeito Municipal. 

 


