TESTE SELETIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE-MA
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 5.15 do Edital Retificado 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.
CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 02
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: De acordo com as regras da gramática normativa, na alternativa B ocorre uma incorreção,
pois quando o verbo “haver” está com o sentido de “existir”, formando locução verbal, transmite sua
impessoalidade ao outro verbo, ficando ambos na terceira pessoa do singular. Portanto, a frase correta é: Deve
haver melhores perspectivas em relação à economia brasileira.
Na alternativa D, o vocábulo “bastante” não está funcionando como advérbio e sim como pronome indefinido,
podendo ser flexionado no plural, concordando com o adjetivo a que se refere. Na frase “Os manifestantes
fizeram bastantes críticas ao governo”, “bastantes” concorda com o substantivo “críticas” que está no plural.
Como advérbio, “bastante” deve estar ligado a um verbo, adjetivo ou advérbio e nunca varia. Por exemplo: “As
professoras são bastante simpáticas”.
Para verificar se a palavra bastante deve ou não ser flexionada: basta substituí-la na frase por muito. Quando
a palavra muito se flexiona, bastante também deve ser flexionada. Substituindo “bastantes” na frase em
questão ficará: Os manifestantes fizeram muitas críticas ao governo.
CURSO PRÁTICO DE GRAMÁTICA - Ernani Terra, páginas 340 e 356.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 02
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: Houve falha na alternativa B que não apresentou a palavra destacada. Portanto fica anulada
a questão.
PARECER FINAL: Questão NULA
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 09
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O erro ortográfico na alternativa B não prejudica a resolução da questão, uma vez que a
mesma se refere a classificado do predicado na frase. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

Teresina/PI, 08 de março de 2018
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

