ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
CNPJ Nº 06.554.950/0001-44
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2019
CRESCER CONSULTORIAS
RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR
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 001/2019, interpostos contra as questões da prova
objetiva e ao gabarito preliminar.
CARGO: Auxiliar Administrativo
QUESTÃO: 22
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita alteração do gabarito para alternativa B. Entretanto, sua solicitação
não se sustenta tendo em vista que de acordo com a Lei 8.666/93, temos que:
“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;”

As demais alternativas da questão apresentaram exemplos de documentos que também devem ser
apresentados para habilitação nas licitações, entretanto, tais documentos não eram relativos à habilitação
técnica.
Face ao exposto, recurso indeferido.
CARGO: Auxiliar Administrativo
QUESTÃO: 24
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita alteração do gabarito para alternativa D, entretanto, não enviou
nenhuma argumentação teórica que embasasse a sua argumentação. Sendo assim, considerando que a
realização de concurso público pela administração pública se baseia no princípio da impessoalidade, e que
o gabarito da questão foi divulgado corretamente como alternativa A, recurso indeferido.
CARGO: Auxiliar Administrativo
QUESTÃO: 27
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita alteração do gabarito para alternativa D, entretanto, não enviou
nenhuma argumentação teórica que embasasse a sua argumentação. Sendo assim, considerando que
para a construção de um texto conciso deve-se construir as orações na ordem direta, e não indireta como
incorretamente afirmou a alternativa A, e que o enunciado da questão solicita que seja apontada a
alternativa que não apresenta característica de um texto conciso, a única alternativa que responde a
questão trata-se da alternativa A. Face ao exposto, recurso indeferido.
CARGO: Auxiliar Administrativo
QUESTÃO: 28
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita alteração do gabarito para alternativa A, entretanto, não enviou
nenhuma argumentação teórica que embasasse a sua argumentação. Sendo assim, considerando que de
acordo com as regras de redação oficial, o pronome de tratamento utilizado para se dirigir a um reitor de
uma Universidade é “Vossa Magnificência”, e que o gabarito foi divulgado corretamente como alternativa
D, recurso indeferido.
CARGO: Auxiliar Administrativo
QUESTÃO: 29 (GABARITO QUESTÃO ORIGINAL B)
RESULTADO: Deferido, alterar gabarito para letra B.
JUSTIFICATIVA: O gabarito da questão deverá ser alterado para alternativa B.
CARGO: Professor de História EJA
QUESTÃO: 23
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RESULTADO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
Compreendendo um governo absolutista como um sistema onde não existe separação de poderes,
constituição ou um regime em que o rei tem poder “ilimitado”, a Revolução Inglesa, iniciada com a
Revolução Puritana em 1640 e finalizada com a Revolução Gloriosa em 1688 rompe com esse tipo de
governo na Inglaterra. A primeira deu aos ingleses um governo quase parlamentar, enquanto a segunda
terminou por tolher o poder monárquico com o Bill of Rights e estabeleceu vários direitos civis, como a
liberdade de expressão e o princípio de separação dos poderes. Por sua vez, a França só conseguiu obter
leis semelhantes na Revolução Francesa em 1789, quase cem anos após os ingleses. Dessa forma, é
improcedente o recurso.
CARGO: Professor de História EJA
QUESTÃO: 28
RESULTADO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
Se é verdade que muitos intelectuais da Europa medieval já aceitavam a teoria de que a terra era esférica,
criada por gregos como Ptolomeu e Pitágoras, nem toda população o aceitava. Existia e era comum na
Europa que pessoas educadas ou não – como ainda é hoje em dia – que a terra era plana em decorrência
da influência religiosa e falta de estudos da população comum. A coragem de Colombo e seu pioneirismo
em navegar apostando na esfericidade de terra lhe assegurou inclusive honrarias.
Todavia, mesmo com a experiência náutica e o conhecimento formal e informal obtido por Colombo,
certamente existia insegurança no comandante ao navegar em terras nunca antes descobertas, como
também aos tripulantes, que em grande parte não tinham a mesma educação e conhecimento que
Colombo.
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
QUESTÃO: 17
RESULTADO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
Questão elaborada conforme conteúdo programático publicado no Edital. Conforme enunciado, se refere ao sistema
operacional Windows, e suas características.
Segue a justificativa para a questão:
A Lixeira armazena temporariamente arquivos e/ou pastas excluídos das unidades internas do computador (c:\).
Arquivos apagados permanentemente:
• Arquivos de unidades de rede.
• Arquivos de unidades removíveis (pendrive, ssd card...).
• Arquivos maiores do que a lixeira. (tamanho da lixeira é mostrado em MB (megabytes) e pode variar de acordo
com o tamanho do HD (disco rígido) do computador).
• Deletar pressionando a tecla SHIFT.
https://estudioaulas.com.br/img/ArquivosCurso/materialDemo/SlideDemo-4147.pdf
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
QUESTÃO: 18
RESULTADO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
Conforme links abaixo, não existe o modo de exibição “Quebra de Página” em nenhuma versão do Microsoft Word.
Link abaixo, refere-se ao Word 2010:
Modos de Exibição:
1 – Layout de Impressão
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2 – Leitura em Tela Inteira
3 – Layout da Web
4 – Estrutura de Tópicos
5 – Rascunho
http://www.jvasconcellos.com.br/fat/FAT_TI/wp-content/uploads/2017/08/word_2010.pdf
Outros links:
https://www.tecmundo.com.br/powerpoint/1570-office-exibicao-os-modos-de-leitura-da-pagina.htm
http://www.jbtreinamento.com.br/informativo/word-guia-exibicao.php
http://rtell.com.br/Pcp/paginas/word/dword22.htm
Uma quebra de página é usada para organizar melhor o esquema e a paginação do seu documento. Permite
organizar determinadas informações para que ela comece numa página determinada ou para fixar o final de uma
seção antes que chegue o limite da página.
https://edu.gcfglobal.org/pt/microsoft-word-2010/inserir-quebras-de-pagina/1/
CARGO: MOTORISTA B
QUESTÃO: 22
RESULTADO: ANULADA
JUSTIFICATIVA:
A Resolução do CONTRAN Nº 493 de 05\06\2014 alterou a Resolução Nº168 de 14/12/2004. Sendo assim
a alternativa C não está correta, assim como a alternativa D, torando a questão com duas respostas
corretas, o que acarreta em anulação da mesma.
A partir dessa nova Resolução a carga horária exigida, depende da categoria, e não 15 horas como dito na
alternativa.
Segue texto e link:
Art. 1º Alterar o art. 13 da Resolução CONTRAN nº 168, de 14 de dezembro de 2004, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 13. O candidato à obtenção da ACC, da CNH, adição ou mudança de categoria, somente poderá
prestar exame de Prática de Direção Veicular depois de cumprida a seguinte carga horária de aulas
práticas:
I – obtenção da ACC: mínimo de 20 (vinte) horas/aula, das quais 4 (quatro) no período noturno;
II – obtenção da CNH na categoria “A”: mínimo de 20 (vinte) horas/aula, das quais 4 (quatro) no período
noturno;
III – adição da CNH na categoria “A”: mínimo de 15 (quinze) horas/aula, das quais 3h/aula (três) no
período noturno;
IV – obtenção da CNH na categoria “B”: mínimo de 25 (vinte e cinco) horas/aula, por categoria pretendida,
das quais 5h/aula (cinco) no período noturno.
V – adição para a categoria “B”: mínimo de 20 (vinte) horas/aula em veículo da categoria
pretendida, das quais 4h/aula (quatro) no período noturno;
https://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/Resolucao4932014.pdf
https://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_168.pdf
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CARGO: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS
QUESTÃO: 15
RESULTADO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Resolução abaixo:
MDC (210, 135, 180, 240) = 15.
A questão solicita que os itens sejam agrupados em caixinhas com um mesmo número de itens, cada um com um
tipo de lembrancinha, sendo a quantidade o maior possível. Temos então que 15 é máximo divisor comum entre os
valores apresentados.
Então a quantidade total de caixinhas que Isabel conseguirá fazer:
210 / 15 itens = 14 caixinhas
135 / 15 itens = 9 caixinhas
180 / 15 itens = 12 caixinhas
240 / 15 itens = 16 caixinhas
14 + 9 + 12 + 16 = 51 caixinhas.
Alternativa correta, letra A.
CARGO: Professor Matemática EJA
QUESTÃO: 22
RESULTADO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
2(12𝑥 − 5) − 3(2𝑥 + 4) ≥ 8𝑥 − 1
24𝑥 − 10 − 6𝑥 − 12 ≥ 8𝑥 − 1
18𝑥 − 22 ≥ 8𝑥 − 1
10𝑥 ≥ 21
21
𝑥≥
10
𝑥 ≥ 2,1 ∴ 3, 4, 5 …
𝑘 =3∙4
𝑘 = 12
−𝑘 = −(12) = −144
CARGO: Professor Matemática EJA
QUESTÃO: 23
RESULTADO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:

𝑦 = −𝑚² + 𝑚 + 2
∆= 1 − 4(−1) ∙ 2
∆= 1 + 8
∆= 9
−(1) ± √9
𝑥=
2(−1)
−1 ± 3
𝑥=
−2
2
𝑥 =
∴ 𝑥 = −1
−2
−4
𝑥 =
∴𝑥 =2
−2
(−1) + (2) = 1 + 4 = 5
OBS: Foi pedido a soma do quadrado e não o quadrado da soma, portanto, deve-se fazer
primeiro o quadrado para depois realizar a soma.
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CARGO: Professor Matemática EJA
QUESTÃO: 28
RESULTADO: DEFERIDO (ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA DE “B” PARA “D”.)

JUSTIFICATIVA:
𝑀𝑀𝐶 135, 225 = 675 (𝑥)
𝑀𝐷𝐶 135, 225 = 45 (𝑦)
𝑦 − 𝑥 = 45 − 675 = −630

CARGO: Professor de Matemática
QUESTÃO: 22
RESULTADO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
2(12𝑥 − 5) − 3(2𝑥 + 4) ≥ 8𝑥 − 1
24𝑥 − 10 − 6𝑥 − 12 ≥ 8𝑥 − 1
18𝑥 − 22 ≥ 8𝑥 − 1
10𝑥 ≥ 21
21
𝑥≥
10
𝑥 ≥ 2,1 ∴ 3, 4, 5 …
𝑘 =3∙4
𝑘 = 12
−𝑘 = −(12) = −144
CARGO: Professor de Matemática
QUESTÃO: 23
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA:

𝑦 = −𝑚² + 𝑚 + 2
∆= 1 − 4(−1) ∙ 2
∆= 1 + 8
∆= 9
−(1) ± √9
𝑥=
2(−1)
−1 ± 3
𝑥=
−2
2
𝑥 =
∴ 𝑥 = −1
−2
−4
𝑥 =
∴𝑥 =2
−2
(−1) + (2) = 1 + 4 = 5
OBS: Foi pedido a soma do quadrado e não o quadrado da soma, portanto, deve-se fazer
primeiro o quadrado para depois realizar a soma.
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CARGO: Professor de Matemática
QUESTÃO: 24
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: Resolução abaixo:
125 % --- R$ 4.210,00
100% --- x
125 x = 4210 * 100
125 x = 421000
X = 421000 / 125 = R$ 3.368,00
15% * 3.368,00 = 0,15 * 3.368 = R$ 505,20
505,20 / 4.210,00 = 0,12 --- 12%
Alternativa correta, letra B.
CARGO: Professor de Matemática
QUESTÃO: 25
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: Resolução abaixo:
𝑃(−2) = −2(−2) − 4(−2) + 2(−2) − 4
𝑃(−2) = −2(−8) − 4(4) + 2(−2) − 4
𝑃(−2) = +16 − 16 − 4 − 4 = −8
A) Q – Z = não contem números inteiros. INCORRETA
B) N - Z = Conjunto Vazio. INCORRETO
C) N U Z = Contem Inteiros Positivos e negativos. CORRETA
D) N ∩ Z = (Itens em comum) Só contem Inteiros positivos INCORRETA
CARGO: Professor de Matemática
QUESTÃO: 27
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Resolução abaixo:
Altura
1,75 m
1,89 m

Sombra
63 cm
X cm

1,75 x = 63 * 1,89
1,75 x = 119,07
X = 119,07 / 1,75 = 68,04
Alternativa correta, letra B.
CARGO: Professor de Matemática
QUESTÃO: 28
RESULTADO: DEFERIDO (ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA DE “B” PARA “D”.)

JUSTIFICATIVA:
𝑀𝑀𝐶 135, 225 = 675 (𝑥)
𝑀𝐷𝐶 135, 225 = 45 (𝑦)
𝑦 − 𝑥 = 45 − 675 = −630
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CARGO: Professor Inglês
QUESTÃO: 22
RESULTADO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O candidato deixou de demonstrar qual é o erro presente na questão, o que é um pressuposto

básico para que a questão possa ser revista.
CARGO: Professor Inglês
QUESTÃO: 26
RESULTADO: DEFERIDO (anular)
JUSTIFICATIVA: A questão em análise requer que o candidato escolha a opção correta para completar a frase,

tendo apenas uma resposta correta. Entretanto, ao analisar a questão cuidadosamente, verifica-se que existem duas
respostas corretas.
CARGO: Professor Inglês
QUESTÃO: 26
RESULTADO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão em análise requer que o candidato escolha a opção correta para completar a frase,

tendo apenas uma resposta correta. O candidato afirma que pode ter outro tipo de resposta correta. Entretanto, tal
informação não pode prosperar. Ao se analisar o contexto, percebe-se que a pessoa que disse a frase já afirmou que a
mochila não é dela – “...not my backpack.”. Seria contraditória caso a resposta correta fosse a letra “A”. Dessa forma, o
único pronome correto é a resposta dada pelo gabarito oficial. Vejamos o que o Cambridge Dictionary afirma
(https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/pronouns/pronouns-possessive-my-mine-your-yours-etc):

CARGO: Professor Inglês
QUESTÃO: 30
RESULTADO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão em análise requer que o candidato escolha a opção correta para completar a frase,

tendo apenas uma resposta correta. O candidato afirma que pode ter outro tipo de resposta correta. Entretanto, tal
informação não pode prosperar. Ao se analisar o contexto, percebe-se que a pessoa “B” se ofereceu para abrir a janela
o que se enquadra em um dos usos do Future Simple (Will), sendo essa a única resposta possível. Vejamos o que o
Cambridge Dictionary afirma (https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/future/future-will-and-shall):
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PORTUGUES NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGOS: Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista
QUESTÃO: 07
RESULTADO: DEFERIDO (TROCAR GABARITO PARA LETRA B)

PORTUGUÊS NÍVEL MÉDIO
CARGOS: Auxiliar Administrativo
QUESTÃO: 07
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: O verbo destacado na frase “Fez outros ofícios, semeou vírgulas empenadas por
todos os lados e foi despedido.” tem sua forma infinitiva “ser” e não “ir”.
CARGOS: Auxiliar Administrativo
QUESTÃO: 06
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A frase “Mafalda chegou no ambiente campestre.” está em desacordo com a norma culta, pois
a regência do verbo “chegar” é com a preposição “a”.
As demais alternativas estão corretas.
CARGOS:
QUESTÃO: 04
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: O recurso do candidato não procede.
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PORTUGUÊS NÍVEL SUPERIOR
CARGOS: Professor de História - EJA
QUESTÃO: 08
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A partícula “se”, na frase da questão 8, não apresenta duas possibilidades de funções,
como também não existe sujeito preposicionado.
CARGOS: Professor de Português
QUESTÃO: 10
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: O gabarito está correto. Apenas a alternativa da letra “C” apresenta incorreção.
CARGOS: Professor de História - EJA
QUESTÃO: 03
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: O texto é dissertativo argumentativo, pois o autor defende seu ponto de vista numa
tentativa de convencer o leitor.
CARGOS: Educação Infantil
QUESTÃO: 01
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Antônio Vitorino não criticou as visões populistas e as relações bilaterais sobre as
migrações.
CARGO: Professor de Português
QUESTÃO: 01
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A frase “Simpatizei-me com aquela professora de português.” apresenta erro de regência, pois o verbo
não é pronominal. As demais frases estão corretas.
Quanto à falha de digitação, com omissão de duas letras, isso não inviabiliza a compreensão da frase, principalmente em se
tratando de candidatos ao cargo de professor, que fará essas pequenas correções em sala de aula.
CARGO: Professor de Português
QUESTÃO: 21
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A tipologia do texto é dissertativa porque há presença de argumentação. A principal função
do texto é referencial.
CARGO: Professor de Português
QUESTÃO: 26
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: De acordo com as gramáticas da Língua Portuguesa:
Prefixo com ideia de afastamento, retiro = anacrônico (que está afastado da época).
Prefixo com ideia de inversão = anástrofe (inversão das palavras numa frase).
CARGO: Professor de Ciências
QUESTÃO: 22
RESULTADO: Deferido ( Trocar gabarito para letra B)
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JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B.
CARGO: Conhecimentos Pedagógicos
QUESTÃO: 15
RESULTADO: Deferido (trocar para letra C)
JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C.
QUESTÃO: 20
RESULTADO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Na questão 20, o gabarito se mantem uma vez que o artigo citado pelo candidato
referenciando o seu questionamento está com o texto incorreto. O texto correto seria "§ 4º O ensino
fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem
ou em situações emergenciais".
Sendo assim, o ensino fundamental poderá ser ofertado na modalidade à distância em situações
emergenciais.

