PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
PROCESSO SELETIVO PSPMC 02/2018

RETIFICAÇÃO NO GABARITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO/SP – PROCESSO SELETIVO PSPMC 02/2018

A Prefeitura do Município de Cerquilho, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, considerando o Gabarito Preliminar publicado na data de 23.09.2018, torna público a
retificação do mesmo e as justificativas para tanto, de acordo com o seguinte:
1. DA AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
1.1.

A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, distribuídos
proporcionalmente em conformidade com o número de questões válidas da Prova Objetiva.

1.2.

O número de questões válidas será o total de questões da Prova Objetiva subtraída a quantidade
de questões eventualmente anuladas.

1.3.

As questões anuladas não serão consideradas como acertos e pontuação para todos os candidatos.
1.3.1. A pontuação das questões anuladas será distribuída proporcionalmente entre as demais
questões válidas da Prova Objetiva, sendo este o único critério válido para o caso de
questões anuladas.

1.4.

A avaliação da Prova Objetiva será efetuada por processamento eletrônico da Folha de Respostas
do candidato que calculará o total de acertos de cada candidato, convertendo esse valor em pontos,
de acordo com a quantidade de questões válidas, conforme a fórmula a seguir:
P = (100 / QV) x TA, onde:
P = Pontuação do Candidato na Prova Objetiva
QV = Quantidade de questões válidas da Prova Objetiva
TA = Total de Acertos do Candidato

1.5.

Para todos os empregos a Prova Objetiva será de caráter classificatório (não eliminatório), de
modo que os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação, inexistindo
pontuação mínima para classificação.

2. DAS RETIFICAÇÕES NO GABARITO
TODAS AS FUNÇÕES
Questão 08 (Anulada) – A questão apresenta elementos contraditórios (como juros simples três
vezes menor, porém afirmando-se a taxa de 0,8%), além de que há ausência de informações
complementares, inviabilizando-se a resolução da questão, motivo pelo qual foi anulada.
INSTRUTOR DE DANÇA
Questão 18 (Anulada) – Há dois tipos de alinhamento em se tratando de dança. O Alinhamento
(strictu sensu), o qual se trata da colocação da estrutura esquelética de forma a aumentar a eficácia
fisiológica e a saúde e; o Alinhamento espacial, o qual se refere a posição do corpo em relação ao
espaço físico. Por não especificar qual tipo de alinhamento, entende-se que tanto a alternativa "C"
quanto a alternativa "D" estariam corretas, motivo pelo qual a questão deve ser anulada, já que o
Processo Seletivo prevê que apenas uma alternativa pode ser considerada correta.
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INSTRUTOR DE JUDÔ
Questão 19 (Anulada) – A regra vigente estabelecida pela Federação Internacional de Judô
determina que o tempo de luta é de 4 (quatro) minutos para ambos os sexos, inexistindo, portanto,
alternativa correta.
Questão 23 (Alteração de alternativa correta de “E” para “D”) – O item I está incorreto. De fato,
nem todos Hansoku Make geram a desclassificação automática. Por exemplo, no Hansoku Make
disciplinar, a conduta do atleta é analisada pela Comissão, que decidirá se o judoca continua na
disputa ou se é desclassificado. O item II está correto. Keikoku é a penalidade aplicada quando se
comete uma infração grave, ou quando é atribuído um shido, quando já se tem um Chui. O item III
está correto. Chui é uma penalidade atribuída quando se comete uma infração um pouco mais
grave que o Shido, ou quando é atribuído um segundo Shido. O item IV está correto. Shido é a
penalidade mais fraca do judô; trata-se de uma advertência que não gera pontos para o adversário.
Desse modo, a alternativa correta é a opção "D", a qual indica como verdadeiros os itens, II, III e IV.
Questão 30 (Alteração de alternativa correta de “B” para “D”) – Segundo as atuais regras de
Federação Internacional de Judô - FIJ (2018), a alternativa que se adequa corretamente é a opção
(D) "dar o comando de “mate” e aplicar “shido” ao atleta executor da projeção". Opção coreta:
alternativa “D”.
INSTRUTOR DE MÚSICA
Questão 30 (Anulada) – Não foi apresentado o fragmento a ser analisado, impossibilitando a
resolução da questão, motivo pelo qual a questão deve ser anulada.

Cerquilho, 01 de Outubro de 2018.

ALDOMIR JOSÉ SANSON
Prefeito
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