PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
CONCURSO PÚBLICO - 01/2018
ORGANIZAÇÃO: SETA CONSULTORIA E SERVIÇOS

RESPOSTA DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O GABARITO OFICIAL
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
RECURSO

564

INSCRIÇÃO

231

NOME

ANA VICTÓRIA BASTOS LIRA

QUESTÃO

4

DETALHES
A questão 4 demonstrou incoerência quanto a grafia e a existência de tais palavras, foi realizada
pesquisa em três renomados dicionários (Aurélio, Michaelis, Priberam), demonstrando que a palavra
existente e grafada corretamente é PAUL, (pa·ul - sm V pântano. ETIMOLOGIA
lat vulg *padulem.).
A palavra GROZA refere-se a uma espécie de rifle, porém não é uma palavra dicionarizada.
A palavra INTERTÍCIO está grafada incorretamente, ou seja, o correto seria interstício (substantivo
masculino
1.pequeno espaço entre as partes de um todo ou entre duas coisas contíguas).
A palavra CUMIEIRA está grafada incorretamente, sendo que, sua grafia correta é cumeeira
(substantivo feminino 1.constr parte mais elevada de um telhado, na interseção de duas águas-mestras;
cumeada, cavalete de telhado), a mesma palavra encontra-se de forma não dicionarizada como
CUMIEIRA, levando o candidato também a confusão.

SITUAÇÃO

INDEFERIDO

Fonte: DICIONÁRIO AURÉLIO - https://dicionariodoaurelio.com/
DICIONÁRIO MICHAELIS - http://michaelis.uol.com.br/
DICIONÁRIO PRIBERAM - https://www.priberam.pt/dlpo/

565

231

ANA VICTÓRIA BASTOS LIRA

37

A questão 37 possuía um erro de digitação levando o candidato a confusão, 3 alternativas
apresentavam por extenso (quinze por cento), sendo que os índices expressos por numerais eram
outros, fui induzida ao erro devido a este erro de digitação. Envio em anexo a questão para que
observem o nítido erro de digitação.

DEFERIDO

568

319

CAMILA FERNANDA DA SILVA

30

Nesta questão, a alternativa correta encontra-se sublinhada, ficando evidente que a mesma seria a
alternativa correta.

DEFERIDO

Pede-se a anulação da questão 6 que solicita ao candidato para assinalar a alternativa incorreta
quanto à concordância. Consideremos, pois, que na alternativa A o artigo definido “os” deveria
concordar com o substantivo feminino “crianças”, considera-se assim a alternativa incorreta. Na
alternativa B o adjetivo composto “verdes-escuras” deve ser grafado como verde-escuras, conforme
norma padrão: adjetivo composto formado por dois adjetivos apenas o segundo vai para o plural,
considera-se assim incorreta a questão.
A banca considerou a alternativa (B) como sendo a correta. No entanto, segundo a gramática normativa
(Nova Gramática do Português Contemporâneo - Celso Cunha Lindley Cintra- terceira edição revisada),
a concordância se dá conforme supracitado. Nesse contexto, pede-se a anulação da questão em pauta,
uma vez que teriam duas alternativas incorretas.

569

85

DAIANE BALERO GALINDO

6

6- A concordância está incorreta em:
a) Os milhões de crianças africanas sofrem muito.
b) As calças eram verdes- escuras.
c) Estavam todos alerta.
d) Sois injusto com ela.

IMPROCEDENTE

Certa de poder contar com sua habitual atenção, reitero protestos de elevada estima e consideração.
Respeitosamente,
Daiane Balero
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Pede-se a anulação da questão 4 que solicita ao candidato para assinalar a alternativa que apresente
a palavra grafada corretamente. Consideremos, pois, que a palavra intertício (alternativa A) grafa-se
como interstício, portanto não é a resposta correta; a palavra cumieira (alternativa B) grafa-se como
cumieira ou cumeeira, portanto é uma alternativa correta; a palavra groza (alternativa C) grafa-se como
grosa, portanto não é a alternativa correta e a palavra paul (alternativa D) também está correta, portanto
há duas alternativas corretas, o que justifica a anulação da questão. Abaixo segue questão para
averiguação.

570

85

DAIANE BALERO GALINDO

4

4- A única palavra corretamente grafada está expressa em:
a) intertício
b) cumieira
c) groza
d) paul

INDEFERIDO

Certa de poder contar com sua habitual atenção, reitero protestos de elevada estima e consideração.
Respeitosamente,
Daiane Balero

566

291

ELISABETE RODRIGUES TINTI

34

A Ilma banca examinadora
Conforme consta no edital o conteudo programatico sobre conhecimentos específicos refere se a
materia de PCNs, porem algumas questões(da 34 a 40) da prova para o cargo de psicopedagogo nao
se enquadra no contexto do conteudo programatico proposto.
Sendo assim peço revisao das questões conforme que consta no edital.
Desde ja agradeço!!!

INDEFERIDO

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cumieira
A palavra cumieira pode se referir a:

572

467

FERNANDA HIGASSIARAGUTI DOS SANTOS

4

Cumieira ou cumeeira - A parte mais elevada de um telhado.
Geografia- Cume, ponto mais elevado de um terreno; Cumieira - (Santa Marta de Penaguião), freguesia
portuguesa;
Cumieira - (Penela), freguesia portuguesa;
Cumieira - (Pombal), aldeia portuguesa.

INDEFERIDO

A palavra Cumieira está corretamente grafada, sendo assim peço a anulação da questão.
567

37

HEBERT HENRIQUE OHNISHI CARABOLANTE

30

Esta questão aparece na alternativa A com o texto grifado indicando indiretamente que seja esta como
correta,sugiro anulação da questão.

DEFERIDO

571

388

ISABELLE MARCHI DA SILVA

30

Não só as palavras mais importantes da questão estão grifadas, como a própria resposta está grifada.

DEFERIDO

DEFERIDO

563

5

KAROLAINE SANTOS SILVA

8

Questão com duas alternativas de resposta marcadas como b ficando:
a)
b)
b)
c)

562

39

LUANA CRISTIANO SILVA BORDINO

31

A questão 31 tem em uma de suas alternativas grifadas indicando indiretamente essa mesma como
correta, sugiro a anulação da questao

IMPROCEDENTE
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573

218

TAMIRES DE CASSIA SCAION

27

A questão 27 da prova apresenta as alternativas a,b,c,d no entanto a alternativa C- Christine Lagarde
encontra-se destacada na sua formatação, ela está grifada em itálico, entendo que as alternativas
deveriam estar sem nenhuma identificação como essa.
Solicito a revisão da questão.

IMPROCEDENTE

Desde já, obrigada.

574

218

TAMIRES DE CASSIA SCAION

30

A questão 30 da prova apresenta as alternativas a,b,c,d no entanto a alternativa correta A- Márcio
França encontra-se destacada na sua formatação, ela está sublinhada, entendo que as alternativas
deveriam estar sem nenhuma identificação como essa.
Solicito a anulação da questão.

DEFERIDO

Desde já, obrigada.
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