MUNICÍPIO DE JOAÇABA – ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO N. 001/2018
Av. XV de Novembro, 378, Centro, CEP: 89.600-000, Joaçaba/SC
Fone: (49) 3527 8800 – www.joacaba.sc.gov.br

DIVULGAÇÃO DO PARECER RELATIVO
AOS RECURSOS AFETOS À DIVULGAÇÃO
DO GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA
PROVA OBJETIVA PARA O CARGO DE
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS DO
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2018

O Prefeito do Município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, Senhor Dioclesio Ragnini, e a
Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, tornam pública a decisão dos recursos
apresentados em face da divulgação do gabarito oficial preliminar da prova objetiva do cargo de Fiscal
de Obras e Posturas:

Inscrição
382823

Cargo
Fiscal
Obras
Postura

de
e

Questão
08

Solicitação
Candidato alega que a questão tem
interpretações variadas.

Situação
A tabela a seguir lista todas as
combinações de trajes possíveis
dentre as opções disponíveis no
guarda-roupas de Fernando:
Traje 1
Traje 2
Traje 3
Traje 4
Traje 5
Traje 6

Camisa
Branca
Branca
Rosa
Rosa
Preta
Preta

Calças
Preta
Marrom
Preta
Marrom
Preta
Marrom

Sapato
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto

A questão sugere dois cenários:
1º cenário: Fernando usará camisa
branca e calças pretas.
2º cenário: Fernando usará camisa
rosa.
O recorrente faz a seguinte
afirmação: “A escolha feita na
primeira hipótese não cita se foi
utilizado
o
sapato
preto”.
Entretanto, esta é justamente a
variável livre desta situação: fixouse o tipo de camisa e de calça e,
consequentemente, deixa-se livre o
tipo de sapato a ser escolhido.
O recorrente também afirma que
“Na segunda hipótese, não é
especificado se continua com a
escolha das calças pretas ou
qualquer outra, e mais uma vez se
foi utilizado ou não o sapato preto.”
Novamente, estas informações não
foram especificadas pois são
variáveis livres. Fixou-se que
Fernando irá de camisa rosa e,
consequentemente, pode escolher
qualquer tipo de calças ou de
sapatos disponíveis em seu guarda1
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O recorrente solicita a anulação da
questão sob o fundamento de que a
questão abrange assunto cobrado é
referente a matéria de cinemática,
assunto tratado na disciplina de
física e, portanto, não abrangido
pelo edital.

Seguindo a resolução do problema:
Existe apenas um traje com camisa
branca e calças pretas dentre os 6
possíveis (P(A) = 1/6). Existem
dois trajes com camisa rosa dentre
os 6 possíveis (P(B) = 2/6). Não
existe a possibilidade de Fernando
ir com camisa branca / calças pretas
E camisa rosa ao mesmo tempo
(P(A e B) = 0/6).
Assim, pela regra da Adição de
Probabilidades:
P(A ou B) = P(A) + P(B) – P(A e B)
P(A ou B) = 1/6 + 2/6 – 0/6 = 3/6 =
1/2.
Alternativa correta: c
A questão descreve claramente os
dois cenários a serem considerados
para sua resolução. Portanto, o seu
enunciado
não
possui
interpretações variadas conforme
justificado
pelo
recorrente.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
A questão foi elaborada como uma
aplicação de Integrais Definidas
(conteúdo previsto no edital) em
uma situação prática de cálculo de
velocidade instantânea.
Mesmo sendo um problema
aplicado na área da Física, os
conhecimentos de Cinemática
necessários para a resolução da
questão estão claramente descritos
no enunciado: “Sabe-se que a
velocidade instantânea v(t) é
encontrada pela taxa de variação
infinitesimal entre a distância
percorrida (dS) em relação ao
tempo (dt), ou seja, v(t) = dS/dt”.
Consequentemente, a questão
consistia na montagem e resolução
de uma integral definida utilizando
um conceito de Física que estava
descrito no enunciado.
Segue a resolução do problema:
Sabe-se que v(t) = dS/dt = sen(t) e
queremos encontrar a distância
percorrida (S) entre os tempos t = 0
2
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Aduz a recorrente que a questão
não possui gabarito.
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Candidato alega que a questão se
refere a Lei 10.406/02, a qual não
está
prevista
no
conteúdo
programático.

e t = π/2 segundos.
Reorganizando a equação, para
isolar a variável S: dS = sen(t) dt,
ou seja:
S=∫_0^(π⁄2)▒sen(t)dt
Resolvendo a integral: S = -cos(t),
com os limites de integração de 0 a
π/2.
Substituindo: S = -cos(π/2) – (-cos
0) = 0 + 1 = 1 metro.
Alternativa correta: b
Por mais que a questão utilize
conceitos de Cinemática, os
mesmos estão claramente descritos
no enunciado. Sendo assim, o
trabalho consistia em montar e
resolver uma integral definida, não
sendo
necessário
nenhum
conhecimento extra de Física.
Portanto, a questão 10 não
extrapola o edital.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
A alternativa III é a única incorreta
pois o verbo está grafado
corretamente. A II está correta pois
o verbo assistir, transitivo direto,
como consta no período, tem
significado
de
ajudar,
dar
assistência. Assistir, no sentido de
apreciação, é transitivo indireto.
Correto seria: “A apresentação a
que assisti foi bem organizada
pelos produtores, quando cheguei
percebi que todos os elementos
estavam harmoniosos”. Com a
regência e sem a vírgula para que o
sujeito não seja separado do
predicado, como consta na
afirmativa
I.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
Por mais que o edital não traga
diretamente como objeto de estudo
a lei 10.406/02 (Código Civil), o
assunto abordado na questão 27
trata
sobre:
construções,
edificações, locação de obra e
fiscalização pública, itens que
constam
no
edital
nos
conhecimentos específicos para o
cargo de fiscal de obras e posturas.
3
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Além do mais no art. 2º do Código
de Edificações do Município de
Joaçaba diz o seguinte: “Toda
construção, reconstrução, reforma,
ampliação ou demolição efetuadas
por particulares, entidades ou
órgãos públicos no Município de
Joaçaba, é regulamentada por este
Código, obedecidas às normas
Federais e Estaduais relativas à
matéria.”. E sendo que, a lei
10.406/02 (Código Civil) é uma lei
federal, com um conjunto de
normas que determinam os direitos
e deveres das pessoas, dos bens e de
suas relações no âmbito privado,
com base na constituição nacional.
Inclusive na seção VII desta lei
estão dispostas todos os artigos que
regulamentam sobre o direito de
construir do cidadão Brasileiro.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.

Joaçaba/SC, em 29 de março de 2019.

DIOCLESIO RAGNINI
Prefeito
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