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COMUNICADO 17/2018 – Edital 858/2017 

 

JUSTIFICA AS ANULAÇÕES DOS GABARITOS E ESCLARECE SOBRE 

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - EDITAL Nº 858, DE 24 DE NOVEMBRO 

DE 2017, PUBLICADO EM 04 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

A Comissão Organizadora do Concurso Público do IFSP – Edital 858/2017, 

instituída pela Portaria IFSP Nº 4.161, de 21 de Novembro de 2017, alterada 

pela Portaria 4.344 de 01 de dezembro de 2017, justifica as anulações dos 

gabaritos e esclarece sobre retificação do resultado preliminar da prova 

objetiva de conhecimentos específicos. 

 

1. Justificativas para anulações das questões: 

Área: Legislação (para todas as provas): 

Questão 2 – Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/1996 (LDB), artigo 26-A, § 2º:  

 
Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e 
dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de 
todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação 
artística e de literatura e história brasileiras (grifo nosso). 

 

A redação da alternativa (D), considerada preliminarmente correta, apresentou 

um erro de digitação ao apresentar a redação “Educação artística, literatura e 

história brasileira” sem a letra “s”, o que modifica o sentido da lei e leva à 

interpretação errônea, tornando duas alternativas possivelmente corretas (D) e 

(B). 

 

Área: Audiovisual 

Questão 14 – Nem sempre todas as fontes de luz devem ter a mesma 

temperatura de cor, dependendo do conceito estético elaborado para 

determinada cena. O gaffer deve seguir orientação do diretor de fotografia 
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neste sentido, sem necessariamente homogeneizar a temperatura de cor de 

todas as fontes de luz. 

Questão 22 – A questão possui duas alternativas corretas (A) e )D). 

 

Área: Design Gráfico 

Questão 22 - O conteúdo abordado na questão não está contemplado nas 

referências bibliográficas do edital. 

Questão 26 – O conteúdo abordado na questão não está contemplado nas 

referências bibliográficas do edital. 

 

Área: Eletroeletrônica/Mecatrônica 

Questão 11 – Houve erro na indicação das medidas 2a e 2b no enunciado. 

Questão 36 - A questão possui duas alternativas corretas (A) e (B). 

 

Área: Física 

Questão 26 - O conteúdo abordado na questão não está contemplado nas 

referências bibliográficas do edital. 

Questão 32 - O enunciado não esclarece suficientemente bem em qual 

referencial em que é medido a distância 5000 km. Caso essa medida fosse 

realizada no mesmo referencial no qual se mede a velocidade do observador, a 

resposta correta seria a da alternativa (B) (gabarito preliminar). Porém, se a 

medida de 5000km fosse realizada pelo referencial próprio do observador, há 

outro resultado possível para o problema. 

Questão 36 - A densidade da água está errada no enunciado. 

 

Área: Gestão 

Questão 34 – Todas as alternativas podem ser consideradas como corretas 

em função de dupla interpretação sobre o capital inicial e o tempo de 

investimento. 

Questão 35 – A alternativa (C) preliminarmente definida como correta, não 

está correta pois o conceito de CAPM dá margem a outras possibilidades de 

resposta. 
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Questão 39 – A questão refere-se à abordagem das relações humanas, a qual 

não consta no conteúdo programático do concurso. 

Questão 40 – Nenhuma das alternativas responde integralmente o que foi 

solicitado da questão. 

 

Área: Matemática 

Questão 31 - A resposta apresenta divergência com o valor correto (1,79 cm/s 

e 40cm^2/s) e não consta entre as alternativas. 

 

Área: Mecânica 

Questão 22 – A alternativa (A), preliminarmente indicada no gabarito oficial, 

não está correta, pois o torque está calculado de maneira incorreta, sendo seu 

valor correto equivalente a 30 Nm. 

Questão 23 - Nenhuma das alternativas responde o que foi solicitado da 

questão. 

Questão 26 – Não atende ao subitem 3.4 do Edital 496/2017. 

Questão 28 – Não foi utilizada a nomenclatura exata constante nas 

bibliografias recomendadas para este concurso. FIALHO, A. B. Automação 

hidráulica: projetos, dimensionamento e análise de circuitos. 9. ed. São Paulo: 

Érica, 2002. MOREIRA; I. S. Sistemas Pneumáticos. 2. ed.– São Paulo: SENAI, 

2012, logo nenhuma das alternativas responde corretamente ao solicitado. 

 

Área: Letras – Português/Inglês 

Questão 20 – Apesar de a questão apresentar preliminarmente alternativa 

condizente com o pensamento de Bagno no contexto apresentado, a questão é 

controversa diante das diferentes posições sobre o assunto.  

Questão 21 – Nenhuma das alternativas responde o que foi solicitado da 

questão.  

 

2. Esclarecimento sobre retificação do resultado preliminar da prova 

objetiva de conhecimentos específicos 

O Comunicado 12/2018 – Edital 858/2017 apresenta o resultado preliminar 

contabilizando a nota zero, para todos os candidatos, para cada questão 
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anulada. O sistema de apuração foi reprogramado para atender o subitem 

9.1.5 do Edital 858/2017, contabilizando o número de questões anuladas, 

multiplicado pelo seu peso (2,5), gerando o reprocessamento das notas, 

conforme publicado no Comunicado 13/2018. 

 

 

São Paulo, 19 de março de 2018. 
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