TESTE SELETIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO IX-PI
CRESCER CONSULTORIAS

RESPOSTA AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA GABARITO E/OU CONTRA
RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS

A Crescer Consultorias, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos
deferidos e indeferidos, nos moldes estabelecidos no edital de abertura nº 001/2017, interpostos contra o
GABARITO E/OU RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS.

CARGOS:
PROVA:
QUESTÃO

TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
17

RESULTADO DO RECURSO:

DEFERIDO COM ANULAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

Acata-se o pedido de anulação da referida questão, tendo em vista que, por erro de digitação
a questão possui duas alternativas iguais (A-B), o que em regra, viola o que está disposto no
próprio edital.
4.2. O presente certame é composto de uma prova objetiva escrita que consta de 30 (trinta)
questões para todos os níveis, sendo prova de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas diferentes em que somente uma é correta.

CARGOS:
PROVA:
QUESTÃO

TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PORTUGUÊS
07

RESULTADO DO RECURSO:

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA:

A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”.
O enunciado da questão solicita a alternativa correta, pois o que se questiona é o
conhecimento em relação ao uso do sinal indicativo de crase ou não. O candidato
afirma que a alternativa correta é a letra A, porém como disposto pelo próprio
candidato, “ocorre crase diante da palavra distância, quando a mesma é especificada”
na alternativa “A” completa-se a frase I sem o uso da crase, o que torna a afirmativa
incorreta.
De acordo com as regras e como colocado pelo candidato, não se coloca o sinal de crase
antes de pronomes de tratamento, o que confere a alternativa B como resposta.
Portanto permanece inalterado o gabarito oficial.
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CARGO:
PROVA:
QUESTÃO

PROFESSOR DE MATEMÁTICA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
27

RESULTADO DO RECURSO:

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA:

Resolução da questão:
12
Quarta parte do ano =
= 3 meses
4
Fórmula juros compostos
M = C(1+J) n
M = 486.204,60
J=?
N=3
C = 420.000
486.204,60 = 420.000 (1+J)3
486.204,60 = (1+J) 3
420.000
1,15763 = (1+J) 3
3√1, 15763 = 1 + J
1,05 = 1+J
1,05 – 1 = J
0,05 = J
J = 0,05
0,05 x 100 = 5%
Letra D
Permanece inalterado o gabarito oficial.

CANDIDATO (A):
CARGO:
INSCRIÇÃO:

ANTONIA VERÔNICA BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
CÓD. 106 – PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (EDUCAÇÃO FÍSICA)
32

Recurso:

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA:

Houve por parte da candidata uma má interpretação do que está disposto no edital do certame. Devese ler com atenção os itens de forma conjunta e de forma não isolada. O item 6.5 do edital se refere
exclusivamente aos critérios de desempate, a saber:
6.5. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, terá preferência, nesta ordem:
a) O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo
único do art. 27 da Lei nº 10741/2003 (Estatuto do Idoso). No caso dos empatantes serem ambos
abrangidos por este critério, prevalecerá o mais idoso;
b) O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de conhecimentos específicos;
c) O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de língua portuguesa;
d) O candidato com a data de nascimento anterior a do empatante.
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CANDIDATO (A):
CARGO:
INSCRIÇÃO:

JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA
CÓD. 102 – PROFESSOR DE POLIVALÊNCIA
7

Recurso:

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA:

Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar tendo em vista que, no presente caso,
não foi contatado nenhum erro material na leitura da folha resposta do (a) recorrente, estando a
mesma a disposição para conferência. Uma cópia do gabarito original será encaminhada para e-mail
fornecido pelo (a) candidato (a) em até 02 (dois) dias após a data de publicação deste resultado.

Teresina/PI, 16 de março de 2017.
Crescer Consultorias
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