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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2017 

 

EDITAL 006/2017 – JULGAMENTO DE RECURSOS CONTRA GABARITO 

 

 

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017 da Prefeitura Municipal 

de Brasnorte, nomeada pela Portaria n° 112/2017, comunica aos interessados e para que 

cumpram os efeitos legais que por meio deste Edital divulga o resultado do julgamento de 

recursos contra gabarito do certame, conforme segue: 

 

 

Candidata: Alexsandra Cavalcante Braun 

Inscrição nº: 008/2017 

Cargo: Professor Ensino Superior Centro 

 

Resultado: RECURSO INDEFERIDO. De acordo com Souza e Pataro (2015, pag. 134) o 

cálculo da média ponderada pode ser realizada adicionando o produto de cada número pelo 

peso correspondente, e dividindo os resultados pelas somas do peso. 

A média ponderada leva o peso de cada informação em consideração no cálculo, seja ele um 

valor atribuído, seja uma quantidade. (BRASIL ESCOLA, 2017 S/P). 

Diante do exposto consideramos a resposta da questão nº 07 da prova para o cargo de 

Professor Ensino Superior Centro correta letra (A) conforme segue: 

 

Peso Nota Peso x nota Total  

6 9,5 6 x 9,5 =  57 

4 8,5 4 x 8,5 =  34 

2 4,9 2 x 4,9 =  9,80 

3 5,9 3 x 5,9 =  17,70 

15   118,50 

 

Soma da multiplicação peso x nota dividido pela soma do peso, ou seja,  118,50 : 15 = 7,9 

Fontes:   

BRASIL, Escola.Matemática. Disponível em: 

http://brasilescola.uol.com.br/matematica/media-ponderada.htm Acesso em 22 de março de 

2017. 

 

SOUZA, Joamir Roberto de. Vontade de Saber Matemática, 7º ano. Joamir Roberto de 

Souza. Patricia Rosana Moreno Pataro – 3 ed. – São Paulo: FTD. 2015. 

_________________________________________________________________________ 

 

http://brasilescola.uol.com.br/matematica/media-ponderada.htm
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Candidata: Juliana Vieira da Silva  

Inscrição nº: 226/2017 

Cargo: Professor Ensino Superior Centro 

 

Resultado: RECURSO DEFERIDO. No enunciado da questão nº 01 da Prova Professor 

Ensino Superior Centro faltou a palavra CONFIGURA-SE. Questão Nula. Pontuação para 

todos os candidatos. 

Fonte: Caderno do Enem 2016, questão 99. 

_________________________________________________________________________ 

Candidata: Jaqueline Aparecida Reis Pereira 

Inscrição nº: 031 

Cargo: Técnico Administrativo Educacional 

 

Resultado: RECURSO INDEFERIDO.  A questão foi retirada do livro tal e qual como 

descrita na prova. Em pesquisa sobre a origem dos sinais e segundo Rouse Ball demonstra 

que o símbolo dois pontos ( : ) mais  ( –  )resulta em mais um símbolo da divisão ÷. 

Em pesquisa sobre símbolos lógicos também consta o símbolo dois pontos ( : )  como 

símbolo da divisão.  

Portanto o símbolo questionado representa sim uma divisão. 

Fonte:  

http://www.somatematica.com.br/sinais.php, acesso em 22 de março de 2017 

http://brasilescola.uol.com.br/matematica/simbolos-logicos.htm, acesso em 22 de março de 

2017. 

 ________________________________________________________________________ 

Candidata: Sandra Calmon Requena 

Inscrição nº: 331/2017 

Cargo: Professor Ensino Médio Magistério Centro 

 

Resultado: RECURSO INDEFERIDO. A referida questão encontra-se disposta com esta 

resposta no site. A resolução da mesma diz que o texto dá a resposta, quando fala que os 

problemas ambientais são resultados da ação do homem, que apropria-se dela. 

A questão encaminha a análise para uma forma global da problemática e não para áreas 

específicas, particulares, especiais ou singulares, portanto quando a letra C diz 

“principalmente” ela direciona a conclusão para uma parte e não para o todo global. 

Significados da palavra principalmente: especialmente, singularmente, particularmente, 

nomeadamente, em especial, de preferência, essencialmente, basicamente, maiormente, 

máxime, sobretudo, mormente, precipuamente. 

Ainda, analisemos a palavra “produto” tem a conotação de efeito/consequência – e a forma 

(geral) do homem agir/apropriar-se da natureza (todo); assim concordamos que a letra A 

contempla a questão. 

http://brasilescola.uol.com.br/matematica/simbolos-logicos.htm
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Outro ponto a considerar é a segunda frase do excerto, que deixa claro que a problemática 

não relaciona-se apenas a natureza, e a letra C faz menção apenas a uma categoria de recursos 

naturais. 

Fonte: 

http://geoconceicao.blogspot.com.br/2011/12/vestibular-2011-1-uneal-o-conceito-de.html, 

Acesso para conferência em 22 de março de 2017. 

http://www.questoesdosvestibulares.com.br/2016/06/deseuilibrios-ambientais.html, acesso 

em 23 de março de 2017. 

 

Brasnorte/MT, 23 de março de 2017. 
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