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RESPOSTA AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA GABARITO 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 as 
questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Conforme subitem 7.12 do Edital de Abertura n° 001/2017, se o exame de recurso resultar na 
anulação de questão, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 

 

COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com as regras de acentuação gráfica, a palavra “já” pertence à regra de acentuação 
dos monossílabos tônicos terminados em “a, e, o”, e as palavras “café” e “acolá” pertencem à regra das oxítonas 
terminadas em “a, e o”.  Portanto, por serem regras diferentes, a alternativa está incorreta. 

Pelas justificativas apresentadas, o gabarito permanece inalterado. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Indeferido 1: 

A regra de concordância verbal que versa sobre a locução expletiva ou de realce “é que” diz que “o verbo 
permanece invariável”. Usa-se essa locução para dar destaque à ideia expressa na frase e é dispensável sem 
causar prejuízo para o sentido da oração.  

Na frase em questão “É eles que representarão o presidente na cerimônia” a expressão “é que” é locução de 
realce e se a eliminarmos do contexto, o sentido será: “Eles representarão o presidente”. 

Portanto, a frase está correta e o gabarito será mantido. 

 

Indeferido 2: 

A regra de concordância verbal que versa sobre a locução expletiva ou de realce “é que” diz que “o verbo 
permanece invariável”. Usa-se essa locução para dar destaque à ideia expressa na frase e é dispensável sem 
causar prejuízo para o sentido da oração.  

Na frase em questão “É eles que representarão o presidente na cerimônia” a expressão “é que” é locução de 
realce e se a eliminarmos do contexto, o sentido será: “Eles representarão o presidente”. Portanto, frase 
correta. 

 

Já a frase da alternativa (D) está incorreta, uma vez que o verbo “haver” com o sentido de “existir” é impessoal 
e conjuga-se somente na terceira pessoa do singular. A frase correta é:  “Não havia, em outros jardins, flores 
mais belas”.  

 

Em vista do exposto, não há razão plausível para a anulação da questão, permanecendo o gabarito oficial. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista as regras de concordância nominal, a expressão “é necessário” varia quando 
o substantivo vem regido por um artigo ou qualquer determinativo e permanece invariável se o substantivo 
não estiver determinado por artigo. Como o substantivo “chuva” não vem determinado por artigo, a expressão 
fica invariável: “Chuva é necessário para a agricultura”. Observe a frase com o artigo antes do substantivo: “A 
chuva é necessária para a agricultura”.  

 

Pelas explicações apresentadas, o gabarito permanece inalterado. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 

 
 
 

COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita do candidato que o mesmo assinale a alternativa incorreta 
do professor em relação ao planejamento de aulas com recursos de multimeios.  No inicio do enunciado parte 
da seguinte afirmativa: As tecnologias ampliam as possibilidades do professor, ensinar e do aluno aprender. 
Quando utilizadas adequadamente, auxiliam no processo educacional. A alternativa (A), Conhecimentos 
prévios dos alunos para manusear estes recursos, sugerida pelo candidato como correta, não foi interpretada 
pelo mesmo de maneira adequada.  Segundo a autora, Elaine Turk Faria, planejar uma aula com recursos de 
multimeios exige preparo do ambiente tecnológico, dos materiais que serão utilizados, dos conhecimentos 
prévios dos alunos para manusear estes recursos, do domínio da tecnologia por parte do professor, além de 
seleção e adequação dos recursos à clientela e aos objetivos propostos pela disciplina. Ao planejar a aula de 
multimeios o professor deverá conhecer o que o aluno já sabe sobre o multimeio utilizado, antes de propor 
qualquer atividade ao mesmo. Conhecimentos prévios são os saberes ou as informações que temos guardados 
em nossa mente e que podemos acionar quando precisamos. A alternativa (C) é a resposta da questão.   

 

Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação 

PARECER FINAL: Gabarito Alterado para letra “D” 

CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato existem três respostas incorretas. Alternativas B, C e 
D. O recurso é procedente.  

Portanto fica anulada  a questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA 

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato existem três respostas corretas. Alternativas B, C e D. 
O recurso é procedente.  

Portanto fica anulada a questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato solicita anulação da questão supracitada alegando que não há resposta para a 
questão. O Empirismo, parte do princípio de que o homem é uma tabula rasa, um ser absolutamente passivo, 
uma folha em branco, e o professor, no caso, representa a transmissão do conhecimento e do saber. Ou seja, o 
aluno, nada sabendo, só consegue “adquirir” conhecimento através de aulas ministradas pelos mestres. a 
questão é relacionada a teoria da aprendizagem e não tendências pedagógicas como sugere o candidato.  

Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 
 
 
 

mailto:crescerconcursos@outlook.com


 

TESTE SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS-PI 

CRESCER CONSULTORIAS 
 

 

CRESCER CONSULTORIAS LTDA - ME 
CNPJ: 09.375.709/0001-46 

Rua Breno Pinheiro, nº 23 - São Cristóvão CEP 64056-010 • Teresina - PI 
Telefone: (86) 3011-4261  e-mail: crescerconcursos@outlook.com 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão e a mesma não contém alternativa que atenda ao 
enunciado. Portanto fica anulada a questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão e a mesma não contém alternativa que atenda ao 
enunciado. Portanto fica anulada a questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Resolução: 

Preço original 28,00 

1º aumento – 15% de 28,00 = 4,20 

4,20 + 28,00 = 32,20 

2º aumento – 12% de 32,20 = 3,864 + 32,20 = 36,06 

Alternativa correta letra B. 

Permanece inalterado o gabarito oficial. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a Banca, ao analisar a presente 
questão, constatou a presença de duas alternativas corretas, (A) e (D), e, por esse motivo, a referida questão 
será anulada, 

PARECER FINAL: Questão NULA 

 
 

Teresina/PI, 19 de abril de 2017. 
 

Crescer Consultorias 
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