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DIVULGAÇÃO DO PARECER RELATIVO AO
RECURSO AFETO À IMPUGNAÇÃO DE
QUESTÃO DE MATEMÁTICA DA PROVA
ESCRITA PARA O NÍVEL SUPERIOR, DO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 015/2014

O Prefeito Municipal do Município de Água Doce, Estado de Santa Catarina e a Coordenação dos Concursos Públicos e
Processos Seletivos da Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, atuando de forma conjunta, no uso de suas
atribuições legais, torna pública a decisão do recurso apresentado contra a questão 13 (treze) de matemática, da prova escrita,
para o nível superior:

INSCRIÇÃO
172368

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Candidata aduz que a questão de número 13 (treze) de matemática, da prova escrita, para o nível
superior, que tem como tema: a altura dos jogadores dos times de vôlei, somente as alternativas “I”
e “III” estão corretas, o que contraria o gabarito provisório que indica a alternativa “II” também como
certa. Destaca a recorrente a palavra “moda” da alternativa (II – A moda dessas alturas é de 1,98
metros) e define seu conceito apoiando-se no Dicionário Aurélio. Ao final indica a alternativa “b”
como correta.
O conceito de moda dentro da estatística corresponde ao valor que mais se repete. No caso das alturas
dos jogadores seria a altura 1,98. Mediana corresponde ao valor do meio, porém esses valores
precisam estar em ordem crescente. Se colocarmos esses valores em ordem crescente teríamos 12
valores e 02 deles ficariam no meio que seriam as alturas 2,00 e 2,00. Como a quantidade é par
teríamos que fazer a média dessas alturas que continuariam sendo 2,00 como resultado da
mediana. Sendo assim, só as alternativas I e II estariam corretas conforme o gabarito. Desta forma, a
questão está correta e o recurso não deve prosperar. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Água Doce, SC, 14 de janeiro de 2015.
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