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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS TRINDADE DO SUL/RS
EDITAL Nº 01/2017
RELATÓRIO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O CONTEÚDO
DE QUESTÕES E GABARITO PRELIMINAR
A Banca Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos do Município de
Trindade do Sul/RS, originado pelo Edital nº 01/2017, torna público, para conhecimento dos
interessados, após a análise dos recursos interpostos em requerimentos formulados pelos
candidatos, prolatou as seguintes decisões:
1. Fica mantido o Gabarito Preliminar ante as seguintes justificativas:
QUESTÃO
PROVA
CARGO
06
Conhecimentos Específicos
Professor de Educação Infantil
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
O recurso não assiste razão ao candidato, visto que a única alternativa que atende ao enunciado
proposto é o que consta unicamente na alternativa “C”. Portanto, a duplicidade verificada nas
alternativas A e D em nada prejudicam a resolução da questão, que tem como resposta correta a
opção “C”. Gabarito corretamente indicado. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer.

QUESTÃO
PROVA
APLICAÇÃO
15
Língua Portuguesa
Todos os cargos de nível superior
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
A questão está corretamente elaborada. O recurso não assiste razão ao candidato, visto que a
questão prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos específicos de
ortografia. Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato
com relação ao conhecimento linguístico. O comando da questão solicita seja indicada a alternativa
em que o parônimo (palavra destacada) não está de acordo com o significado expresso pelo
contexto geral da frase, exigindo do candidato conhecimento ortográfico. O conteúdo cobrado na
questão é o mínimo que deve ser exigido de um candidato a cargo de nível superior. Portanto, as
considerações do recorrente não são pertinentes. Razões pelas quais permanece inalterado o
gabarito; a resposta foi corretamente indicada no gabarito. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É
o parecer.

QUESTÃO
PROVA
APLICAÇÃO
21
Conhecimentos Gerais
Todos os cargos de nível superior
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
A questão está corretamente elaborada. O recurso não assiste razão ao candidato, visto que o
enunciado solicita a localização geográfica do município de Trindade do Sul no contexto do Estado
do Rio Grande do Sul. A metodologia empregada e atacada pelo recorrente exige a capacidade de
julgamento e conhecimento do candidato com relação à localização geográfica do município. As
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alegações apresentadas quanto ao comando conceitual utilizado em nada prejudicam na resolução
e na identificação da resposta, que tem como resposta correta a opção “C”. Mesmo empregando-se
os termos “região” e/ou “mesorregião” a resposta correta será, sempre, o que consta na alternativa
“C”. Portanto, as considerações do recorrente são inconsistentes. Não há o que se falar em
alteração de gabarito ou anulação da questão. Razões pelas quais permanece inalterado o gabarito.
Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer.

QUESTÃO
PROVA
APLICAÇÃO
22
Conhecimentos Gerais
Todos os cargos de nível superior
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
A questão está corretamente elaborada. O recurso não assiste razão ao candidato, visto que o
enunciado solicita qual é a população estimada atual de Trindade do Sul, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se de tamanha singeleza, eis que, para se resolver
eventual discordância, basta acessar o portal do IBGE CIDADES, informado no próprio enunciado
(www.cidades.ibge.gov.br/rs), para se constatar qual a última estimativa populacional disponível.
Apesar da conhecida situação de crescimento populacional de Trindade do Sul em razão da oferta
de emprego pela agroindústria local e dos esforços do Município junto à União Federal quanto a
eventual reconhecimento do seu aumento populacional, os dados estatísticos oficiais disponíveis
sobre a matéria é o que se apresenta no portal do IBGE. Portanto, não há o que se falar em
“questão ambígua, controversa ou duplicidade de resposta”. Da mesma forma, não se pode alegar
“estatística ultrapassada”, pois o parâmetro utilizado é a estimativa atual da população baseada em
fonte governamental oficial. Com isso, a resposta correta, conforme o IBGE CIDADES (fonte citada
no enunciado) é o que se apresenta unicamente na alternativa “B”. Portanto, as considerações do
recorrente são inconsistentes. Razões pelas quais permanece inalterado o gabarito. Recurso
indeferido. Gabarito mantido. É o parecer.

QUESTÃO
PROVA
CARGO
30
Conhecimentos Gerais
Professor de Educação Infantil
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
Apesar de apresentar apenas três alternativas de respostas, a única opção que atende ao enunciado
proposto na questão é o que consta, unicamente, na alternativa “A”. Portanto, a inconsistência
verificada em nada prejudica a resolução da questão. Pelo contrário, favorece a identificação da
resposta correta na medida em que diminui as opções de análise e escolha. Recurso indeferido.
Gabarito mantido. É o parecer.

É o relatório.

Banca Examinadora
SIGMA Assessoria e Consultoria
Publicado em 29 de março de 2017.
Realização: SIGMA Assessoria e Consultoria.
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