
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

BANDEIRANTE - SC. 

 

RECORRENTE: candidato inscrição nº 284217 

Cargo: Controle Interno  

Questão recorrida: 31 

Tipo de Prova: 02 

 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “Solicito a anulação da questão numero 31, pois no conteúdo que seria 

solicitado na prova segundo o edital não consta \"função\", conforme a integra do 

conteúdo a seguir: \"Números fracionários e operações. Sistema de medidas decimais. 

Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de Volume. Regra de três: simples e 

composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações de 1o e 2º Graus. Logaritmos. 

Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Probabilidades. Análise 

combinatória. Funções lineares e quadráticas. Interpretação de gráficos. Geometria plana 

e espacial. Resolução de problemas. Raciocínio Lógico.\”. 

 

É o parecer. 

 

A questão recorrida traz o seguinte enunciado: 

31. Qual o domínio da função a seguir? 𝐹(𝑙) =
5

27+𝑙3
 

A) {𝑙 ∈ 𝑅 ∶ 𝑙 ≠ −1} 

B) {𝑙 ∈ 𝑅 ∶ 𝑙 ≠ −2}  

C) {𝒍 ∈ 𝑹 ∶ 𝒍 ≠ −𝟑} 

D) {𝑙 ∈ 𝑅 ∶ 𝑙 ≠ 1} 

 

      Analisando a insurgência do Recorrente, a banca responsável pela 

elaboração da questão assim se manifestou: 

 

INDEFERIDO. Prezado candidato, o conteúdo programático 

estabelecido no edital é um guia de estudos mínimo, não impedindo 

o uso de matérias constantes no curriculum básico do nível 

requerido para o cargo, ou níveis anteriores. O conteúdo é 

estabelecido pelo documento “Plano de Desenvolvimento da 

Educação: SAEB: ensino médio: matrizes de referência, tópicos e 

descritores”, disponível em: 



 

 

 http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf, página 

79 item D29: Resolver problema que envolva função. 

 

Posto isso, acolhemos a justificativa da banca e opinamos pelo 

INDEFERIMENTO do recurso apresentado, mantendo-se a questão válida, ante a 

inexistência de vício que macule a sua resolução. 

  

São Miguel do Oeste - SC, 08 de Abril de 2016. 

 

 

 

 

____________________________________________                   ____________________________________________ 

             Comissão Organizadora                                               Assessoria Jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


