TESTE SELETIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ-PI
CRESCER CONSULTORIAS

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 001/2018, interpostos contra as
questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar.
Conforme subitem 4.15 do Edital de Abertura n° 001/2018, 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: 01
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
Juga-se improcedente o recurso impetrado pela candidata contra a referida questão.
USO DA CRASE:
Regra Geral:
Haverá crase sempre que:
I. o termo antecedente exija a preposição a;
II. o termo consequente aceite o artigo a.
ELUCIDAR
verbo & transitivo direto e pronominal
tornar(-se) claro; esclarecer(-se), explicar(-se).
O verbo é transitivo direto (conhecer algo ou alguém), logo não exige preposição e a crase não pode ocorrer.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 02
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
Nega-se provimento ao recurso impetrado contra a referida questão:
“Há” é uma forma do presente do indicativo (3.ª pessoa do singular) do verbo haver.
Recebe acento por ser Monossílabo Tônico Terminado por -A e não por ser oxítono. Não há mais de uma
sílaba para que haja a possibilidade de ser paroxítono ou proparoxítono.
Daí, temos a regra:
Acentuam-se graficamente Monossílabos tônicos terminados por:
- A (s) má(s), chá(s)
- E (s) pé(s), vê(s)
- O (s) só(s), pôs
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 03
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
Nega-se provimento aos recursos impetrados contra a referida questão:
I. Nos dois casos da questão, tanto o “que” da linha 27 como o “que” da alternativa “A” exercem a função de
Pronome relativo, pois referem-se a um termo antecedente. A palavra que tanto na referida linha 27 como na
alternativa “A” Pronome relativo: (substantivo ou pronome), ligando a oração subordinada adjetiva à principal.
II. pois na alternativa D, o QUE não se trata de uma conjunção explicativa, pois a mesma precisa vir separada
por virgula e sim de uma conjunção coordenativa comparativa.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 05
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
Nega-se provimento aos recursos impetrados contra a referida questão:
Orações subordinadas substantivas são orações que exercem as funções de sujeito, objeto direto, objeto
indireto, complemento nominal, predicado nominal e aposto, tendo a mesma função que um substantivo na
estrutura frásica.
A alternativa “A” o “QUE” trata-se de uma conjunção integrante pelo fato de representar o objeto direto de uma
oração subordinada substantiva objetiva direta.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
COMUM A TODOS OS CARGOS
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 07
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO
JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende o pedido do enunciado é a letra “B”.
PARECER FINAL: Gabarito alterado para letra “B”
COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 08
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
Marque a alternativa em que a concordância verbal foi devidamente empregada.
A) Há alunos se preparando para a Olimpíada de Matemática e Física. (CORRETO)
O verbo HAVER, no sentido de “existir”, “ocorrer” ou “tempo decorrido”, é IMPESSOAL (=sem sujeito); por isso só
deve ser usado no SINGULAR:
O primeiro aspecto para o qual devemos atentar diz respeito à conjugação do verbo haver, ora expresso no primeiro
enunciado. Dessa forma, analisando-o criteriosamente, inferimos que ele se demarca na terceira pessoa do singular,
tornando-se não flexionado, o que o faz se conceber como um verbo impessoal. Tal ocorrência se aplica pela
possibilidade de ele (o verbo haver) ser substituído pelo verbo existir. Assim, nessa substituição, algo nos chama a
atenção para o fato de que a concordância deve ser estabelecida, dessa forma: Existem alunos se preparando para
a Olimpíada de Matemática e Física.
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B) Houveram muitas festas no fim de semana passado. (INCORRETO)
(Utiliza-se "haver" sempre na terceira pessoa do singular quando ele tem o mesmo sentido de "existir".) –
Frase escrita de maneira correta: Houve muitas festas no fim de semana passado.
C) Existe Pessoas que não conhecem a verdade. (INCORRETO)
O verbo EXISTIR é pessoal (=com sujeito) e deve concordar com o seu sujeito:
D) Devem haver muitas pessoas na reunião. (INCORRETO)
Nas locuções verbais, o verbo principal é sempre o último; os demais são verbos auxiliares. Se o verbo
principal for impessoal (=sujeito inexistente), o verbo auxiliar fica no SINGULAR.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 09
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
Nega-se provimento aos recursos impetrados contra a referida questão:
Entende-se que o enunciado da questão é claro ao solicitar que o candidato: “Indique a alternativa em que todas
as palavras estão escritas corretamente”. É inegável que houve uma mera falha gráfica que não acarretou
entendimento do enunciado, sendo que a alternativa que contém tal falha nem sequer é alternativa correta.
Portanto, afirma-se que o erro material encontrado na alternativa não acarretou prejuízo à compreensão e à
determinação do correto gabarito do item.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 10
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO
JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende o pedido do enunciado é a letra “C”.
PARECER FINAL: Gabarito alterado para letra “C”

COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÃO: 14
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Um dos princípios mais importantes do direito é o princípio da igualdade, que busca garantir
a igualdade de todas as pessoas perante a lei. Embora na prática a sociedade esteja repleta de desigualdade e
discriminação entre as pessoas, esse princípio demonstra a obrigação de que a lei se esforce para manter todos
em condições de igualdade. Todos devem ser protegidos pela legislação, inclusive os que apresentam
necessidades diferentes.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÃO: 15
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: No item I restringiu ao aspecto moral da sociedade, portanto item incorreto, pois o contexto
social pressupõe diversos aspectos e relações além do aspecto moral.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÃO: 18
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita a exceção das práticas pedagógicas da educação infantil de
acordo com as Diretrizes Curriculares. A única alternativa que não contém nas Diretrizes Curriculares é a
letra C. Permanece inalterado o gabarito oficial.
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4858-orientacoescurriculares-ed&Itemid=30192
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÃO: 20
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: HOUVE FALHA NA ELABORAÇÃO DA QUESTÃO.
http://www.brasil.gov.br/educacao/2017/04/avaliacao-da-educacao-basica-sera-feita-em-escolas-publicase-privadas
PARECER FINAL: Questão NULA

PROFESSOR DE PORTUGUÊS
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 23
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: No excerto base o termo “poucos”, veio com a grafia errada, “pouco”, por conta disto a questão
torna-se nula.
PARECER FINAL: Questão NULA
PROFESSOR DE PORTUGUÊS
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 26
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: Questão apresenta mais de uma resposta correta.
PARECER FINAL: Questão NULA
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PROFESSOR DE INGLÊS
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 24
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão acima requer que o candidato faça uma análise completa do uso dos
verbos, de forma mais específica quanto a aplicabilidade das Special Difficulties: raise/rise; lay/lie; rob/steal;
spend/waste; used to/to be used to; would rather/ had better; borrow/lend; lose/miss; remember/ remind;
say/tell, conforme descrito no Edital. Em relação a argumentação do candidato de que o verbo WASTE esta
conjugado no tempo verbal conjugado está correto, essa não é o cerne da questão. Ele precisaria analisar o
verbo em si. A resposta correta da questão seria SPEND (possui um sentido mais positivo do verbo gastar).
Segue a definição de SPEND, que significa: empenhar o seu tempo fazendo algo.

Porém, ao analisar a questão com mais cuidado, é possível verificar que o uso do verbo WASTE (possui um
sentido mais negativo do verbo gastar – desperdiçar) também está correto, uma vez que a utilização dos
verbos mencionados acima vai depender do ponto de visto do interlocutor. Para o “irmão”, a irmã desperdiça
muito tempo no banheiro. Já para ela, o tempo gasto é bem empregado.

Dessa forma, com tudo o que foi escrito, o recurso deve ser aceito e consequentemente, a questão deve
ser
anulada.
(https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/spend
&
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/waste)
PARECER FINAL: Questão NULA
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PROFESSOR DE INGLÊS
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 30
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: O enunciado indaga o candidato sobre qual TAG QUESTIONS estão corretas, analisando a
ordem que elas aparecem. Ao analisar o gabarito, é possível verificar que para que a resposta do exercício
estivesse correta, a 3ª. opção da letra C - “HAVE I” deveria ter sido no negativo - “HAVEN’T I”. Dessa forma, o
recurso deve ser aceito e consequentemente, a questão deve ser anulada.
PARECER FINAL: Questão NULA

Teresina/PI, 19 de fevereiro de 2018
Crescer Consultorias
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