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O MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE faz saber a quem possa interessar o JULGAMENTO DOS 

RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 

04/2018, conforme segue: 

 

Questão nº 3 – Língua Portuguesa 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. Apenas os itens I e II estão 

corretos. O Item III apresenta erro, pois a forma EDUCADO está conjugada no particípio e não no 

gerúndio, como apresentado na questão. A forma no gerúndio seria: EDUCANDO. A questão está 

correta e não será anulada. 

 

Questão nº 7 – Língua Portuguesa 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. O sujeito da frase é: As 

baratas. Sujeito simples, pois trata-se de apenas um núcleo. Para ser sujeito composto, a título de 

exemplo, apenas, a frase PODERIA ser assim: As baratas e as formigas... Sendo assim, teria dois 

núcleos, baratas e formigas, sendo sujeito composto. A questão está correta e não será anulada. 

 

Questão nº 11 – Matemática 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Questão encontra-se de acordo com o conteúdo 

programático do edital. 

 

Questão nº 12 – Matemática 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Um jogo de dominó é composto por 28 peças, das quais, 

em duas delas a soma de seus pontos é igual a 10 ( 5 | 5 )   e ( 4 | 6 ). Ao sortearmos uma peça de um 

jogo de dominó a probabilidade de a soma de seus pontos ser igual a  10 pontos é 
2

28
 , ao 

simplificarmos esta fração obtemos a fração equivalente 
1

14
 . 

 

Questão nº 13 – Matemática 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Mediana é o valor que divide uma amostra de valores estatísticos, em 

ordem crescente, em duas partes iguais, conceito que difere do conceito de média. 

Para encontrarmos a mediana primeiramente devemos organizar os valores em ordem crescente (Rol): 

( 5,0; 5,0; 5,0; 5,5; 5,5; 5,5; 5,5; 5,5; 6,0; 6,5; 6,5; 7,0; 7,0; 7,0; 7,5; 7,5; 8,0; 8,0; 8,5; 8,5; 8,5; 9,0) 

Ao organizarmos as notas em ordem crescente percebemos que 22 candidatos participaram deste 

seletivo, logo as notas que divide esta amostra ao meio é 6,5 e 7,0, assim a mediana será dada pela 

média entre 6,5 e 7,0.  Assim temos que a mediana entre as notas destes candidatos é 6,75. 

A moda de uma amostra estatística é o valor que aparece com maior frequência, ou seja, a mediana é 

5,5. 

Então temos que a Mediana é 6,75 e a moda é 5,5. 

 

Questão nº 14 – Matemática 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com a questão Marlon aplicou X reais e após 2,5 anos (30 

meses) o montante é o triplo do capital ( 3X ), então se faz necessário calcular a taxa de juro mensal desta aplicação. 

Para calcularmos o juro gerado na modalidade de juro simples temos: 

J = c *  i *  t 
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2X = X *  i *  30 

2X = 30X *  i 
𝟐𝐗

𝟑𝟎𝐗
 = i 

 

i = 6,666...% 

 

Então a taxa de juro mensal é de aproximadamente 6,67% . 

 

Questão nº 17 – Professor de Educação Física 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Erro de digitação na palavra chave 

da questão pode induzir o candidato ao erro, portanto, a questão será anulada. 

 

Questão nº 18 – Professor de Educação Física 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A questão não possui alternativa a 

ser assinalada. No item I faltou incluir o termo “árbitro principal”, no item II faltou citar que a cesta 

seria creditada para a equipe que está atacando a cesta dos adversários e no item III o correto é o jogo 

iniciar com 5 atletas em quadra. 

 

 

 

Rio do Oeste, 12 de dezembro de 2018. 

 

 

Humberto Pessatti 

Prefeito Municipal 


