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JULGAMENTO DE RECURSOS  

Conforme Edital n° 001/2015 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Sebastião do 

Oeste/MG, a empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito 

divulgado em 18/05/2015, separados por cargo, conforme a seguir: 

NOME N° INSCRIÇÃO CARGO 

ALEXANDRE SILVA GUIMARÃES 

AUGUSTO CÉSAR MOURA 

CRISTIANY ANGELA DO PINHO SILVA 

GELMÁRIA CRISTINA SOUZA MORAES 

486 

471 

481 

526 

01 Pedagogo 

 
QUESTÃO 07  

Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação aos 

conhecimentos linguísticos. Após análise criteriosa da questão, concluímos que ocorreu um equívoco técnico. 

Há duas alternativas incorretas, A e C. A relação estabelecida pela conjunção sublinhada na alternativa A 

“para que” é de finalidade e na alternativa C, “pois”, indica explicação.  
Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 09  

O comando da questão solicita a frase “INADEQUADA” ao padrão da norma culta. O que confere à alternativa 

“A”. As considerações são pertinentes, pois a “língua é um conjunto de sinais (palavras) e de leis 

combinatórias por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem”. As diferenças 
no uso da língua constituem as variedades linguísticas que são “as variações que uma língua apresenta, de 

acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada”. Entre as variedades da 

língua, existe a variedade padrão ou norma culta ou língua padrão, que tem maior prestígio. A outra 

variedade é chamada de variedade não padrão ou língua não padrão que são todas as variedades linguísticas 

diferentes da padrão. Ao se estabelecer no Edital o item “concordância nominal” está claro que são todas as 

normas e regras da norma culta. A língua falada é individual, a língua escrita segue a gramática normativa. 
Portanto, o enunciado da questão pede que se analise a concordância que não é aceita pelos padrões da 

norma culta, isto é, pelos parâmetros e regras que constituem a norma (padrões de uso) da língua 

portuguesa. A frase em questão, de acordo com a regra de concordância nominal, está incorreta, pois quando 

não há determinante antes da palavra “água” a concordância do adjetivo é no masculino. A frase correta de 

acordo com a norma culta é: Aspirina é bom para dor de cabeça. - Gramática Reflexiva – Texto, semântica e 
interação. William Cereja e Thereza Cochar. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme 

gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 19  

Houve equívoco na divulgação da resposta. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito de “C” para “D”.  

 
QUESTÃO 22 

Houve equívoco na elaboração da questão, pois faltou a palavra “exceto”. Recurso DEFERIDO, questão 

ANULADA. 

 

QUESTÃO 37 
A sigla (LDB) é conhecida por especialistas , uma linguagem técnica doe domínio dos profissionais, 

argumento improcedente. Em função da LDB 9.394/96, o Ministério da Educação e Desporto achou por  

bem elaborar  uma  série  de  documentos  orientativos  sobre  a  prática  pedagógica,  tendo  em  vista  a 

amplitude  do  território  nacional,  as  diferenças  de  formação  do  professorado  e  suas dificuldades de   

acesso   a conteúdos   pedagógicos   atualizados. Surgiram, assim, os PCNs (Parâmetros Curriculares 

Nacionais (também conhecidos como RCNs -Referenciais Curriculares Nacionais) CONSULTAR: Revista de 
Divulgação Científica em Língua Portuguesa, Linguística e Literatura Ano 06 n.13-2º Semestre de 2010-ISSN 

1807-51936 Alternativa (D) INCORRETA, expressa o conceito de PROJETO  ou PROPOSTA PEDAGÓGICA, é 

a síntese dos princípios, diretrizes e prioridades estabelecidas pela equipe escolar a partir dos objetivos 

educacionais e da definição dos resultados a serem atingidos, sempre voltados para a melhoria da 

aprendizagem dos alunos e do desempenho da escola. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” 
conforme gabarito divulgado. 
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Recurso Redação  
A folha da prova de redação ofertada aos candidatos apresentou razoável espaçamento entrelinhas, de modo 

que faz parte da preparação do candidato para o concurso a adequação do tamanho de sua letra aos espaços 

disponibilizados para realização da prova, haja vista que foi fornecido rascunho. O candidato que não possui 

condições de realizar a referida adequação deve no momento oportuno requerer as condições especiais para 

realização da prova, o que incorreu no presente caso. Onde os candidatos escreveram a redação não há 

relação com o tamanho da fonte utilizada, visto que é uma questão de espaçamento entrelinhas e não de 
tamanho da fonte.  Recurso INDEFERIDO. 

 

AGDA KARINA SILVA 

ANA FLÁVIA GONÇALVES 

ANA PAULA DE CASTRO 
ANGELA APARECIDA COSTA SOUZA 

DEBORA MOURA DE CASTRO 

ELISANIA MOURA MELO 

FABIANA RIBEIRO 

GRACIMEIRY APARECIDA M. BARROS 

HELCILENE FERNANDA RIBEIRO 
JANAÍNA TEIXEIRA DO CARMO 

JOELMA APARECIDA MENDONÇA 

JUCIMEIRE TATIANE MEIRELES 

KELLY CHRISTINA GUIMARÃES SOUZA 

LUANA APARECIDA JUSTO 
MARCELA COELHO GONÇALVES 

MARIA CELIA MEIRELES MONTEIRO 

MARIA CELESTE MEIRELES PRATA 

MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA 

MARIANA ALVIM RIOS 

NEIVA APARECIDA T SANTOS 
RITA DE CÁSSIA GOMIDES 

SAMIRA DE ARAÚJO CARVALHO 

495 

499 

457 
377 

383 

474 

512 

434 

407 
391 

522 

424 

430 

425 
464 

444 

492 

692 

446 

398 
529 

502 

02 – Professor I 

 

QUESTÃO 04 

Houve equívoco na divulgação da resposta. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito de “A” para “B”.  
 

QUESTÃO 15 

Houve equívoco na divulgação da resposta. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito de “C” para “D”.  

 

QUESTÃO 33 

A organização do Referencial possui caráter instrumental e didático, devendo os professores ter consciência, 
em sua prática educativa, que a construção de conhecimentos se processa de maneira integrada e global e 

que há inter-relações entre os diferentes eixos sugeridos a serem trabalhados com as crianças. Nessa 

perspectiva, o Referencial é um guia de orientação que deverá servir de base para discussões entre 

profissionais de um mesmo sistema de ensino ou no interior da instituição, na elaboração de projetos 

educativos singulares e diversos. Seu caráter não obrigatório visa a favorecer o diálogo com propostas e 

currículos que se constroem no cotidiano das instituições, sejam creches, pré-escolas ou nos diversos grupos 
de formação existentes nos diferentes sistemas. Alternativa INCORRETA LETRA (A) - Características do 

referencial curricular nacional para a educação infantil página 14. Consultar o documento: Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf. Recurso 

INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.  

 
QUESTÃO 35 

Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 36 

Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 
QUESTÃO 37 

Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
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ADELYA CRISTIANE MOREIRA 493 
03 – Professor II de Língua 

Portuguesa 

 
QUESTÃO 07  

Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação aos 

conhecimentos linguísticos. Após análise criteriosa da questão, concluímos que ocorreu um equívoco técnico. 

Há duas alternativas incorretas, A e C. A relação estabelecida pela conjunção sublinhada na alternativa A 

“para que” é de finalidade e na alternativa C, “pois”, indica explicação.  

Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 

QUESTÃO 09  

O comando da questão solicita a frase “INADEQUADA” ao padrão da norma culta. O que confere à alternativa 

“A”. As considerações são pertinentes, pois a “língua é um conjunto de sinais (palavras) e de leis 

combinatórias por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem”. As diferenças 
no uso da língua constituem as variedades linguísticas que são “as variações que uma língua apresenta, de 

acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada”. Entre as variedades da 

língua, existe a variedade padrão ou norma culta ou língua padrão, que tem maior prestígio. A outra 

variedade é chamada de variedade não padrão ou língua não padrão que são todas as variedades linguísticas 

diferentes da padrão. Ao se estabelecer no Edital o item “concordância nominal” está claro que são todas as 

normas e regras da norma culta. A língua falada é individual, a língua escrita segue a gramática normativa. 
Portanto, o enunciado da questão pede que se analise a concordância que não é aceita pelos padrões da 

norma culta, isto é, pelos parâmetros e regras que constituem a norma (padrões de uso) da língua 

portuguesa. A frase em questão, de acordo com a regra de concordância nominal, está incorreta, pois quando 

não há determinante antes da palavra “água” a concordância do adjetivo é no masculino. A frase correta de 

acordo com a norma culta é: Aspirina é bom para dor de cabeça. - Gramática Reflexiva – Texto, semântica e 
interação. William Cereja e Thereza Cochar. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme 

gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 40 

Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

CLARICE MARIA COSTA 

PATRÍCIA NARA DA CRUZ SILVA 
360 04 – Professor II de História 

 
QUESTÃO 07  

Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação aos 

conhecimentos linguísticos. Após análise criteriosa da questão, concluímos que ocorreu um equívoco técnico. 

Há duas alternativas incorretas, A e C. A relação estabelecida pela conjunção sublinhada na alternativa A 

“para que” é de finalidade e na alternativa C, “pois”, indica explicação.  
Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 09  

O comando da questão solicita a frase “INADEQUADA” ao padrão da norma culta. O que confere à alternativa 

“A”. As considerações são pertinentes, pois a “língua é um conjunto de sinais (palavras) e de leis 

combinatórias por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem”. As diferenças 
no uso da língua constituem as variedades linguísticas que são “as variações que uma língua apresenta, de 

acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada”. Entre as variedades da 

língua, existe a variedade padrão ou norma culta ou língua padrão, que tem maior prestígio. A outra 

variedade é chamada de variedade não padrão ou língua não padrão que são todas as variedades linguísticas 

diferentes da padrão. Ao se estabelecer no Edital o item “concordância nominal” está claro que são todas as 

normas e regras da norma culta. A língua falada é individual, a língua escrita segue a gramática normativa. 
Portanto, o enunciado da questão pede que se analise a concordância que não é aceita pelos padrões da 

norma culta, isto é, pelos parâmetros e regras que constituem a norma (padrões de uso) da língua 

portuguesa. A frase em questão, de acordo com a regra de concordância nominal, está incorreta, pois quando 

não há determinante antes da palavra “água” a concordância do adjetivo é no masculino. A frase correta de 

acordo com a norma culta é: Aspirina é bom para dor de cabeça. - Gramática Reflexiva – Texto, semântica e 
interação. William Cereja e Thereza Cochar. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme 

gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 18 

Houve equívoco na divulgação da resposta. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito de “D” para “A”.  

 
QUESTÃO 19 

Houve equívoco na divulgação da resposta. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito de “C” para “D”.  
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QUESTÃO 22 
Houve equívoco na elaboração da questão, pois faltou a palavra “exceto”. Recurso DEFERIDO, questão 

ANULADA. 

 

ELLEN PATRÍCIA MORAES MENDES 

MARCELA NOGUEIRA PEREIRA 

480 

530 
06 – Professor II de Ciências 

 

QUESTÃO 07  

Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação aos 
conhecimentos linguísticos. Após análise criteriosa da questão, concluímos que ocorreu um equívoco técnico. 

Há duas alternativas incorretas, A e C. A relação estabelecida pela conjunção sublinhada na alternativa A 

“para que” é de finalidade e na alternativa C, “pois”, indica explicação.  

Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 
QUESTÃO 09  

O comando da questão solicita a frase “INADEQUADA” ao padrão da norma culta. O que confere à alternativa 

“A”. As considerações são pertinentes, pois a “língua é um conjunto de sinais (palavras) e de leis 

combinatórias por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem”. As diferenças 

no uso da língua constituem as variedades linguísticas que são “as variações que uma língua apresenta, de 

acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada”. Entre as variedades da 
língua, existe a variedade padrão ou norma culta ou língua padrão, que tem maior prestígio. A outra 

variedade é chamada de variedade não padrão ou língua não padrão que são todas as variedades linguísticas 

diferentes da padrão. Ao se estabelecer no Edital o item “concordância nominal” está claro que são todas as 

normas e regras da norma culta. A língua falada é individual, a língua escrita segue a gramática normativa. 

Portanto, o enunciado da questão pede que se analise a concordância que não é aceita pelos padrões da 
norma culta, isto é, pelos parâmetros e regras que constituem a norma (padrões de uso) da língua 

portuguesa. A frase em questão, de acordo com a regra de concordância nominal, está incorreta, pois quando 

não há determinante antes da palavra “água” a concordância do adjetivo é no masculino. A frase correta de 

acordo com a norma culta é: Aspirina é bom para dor de cabeça. - Gramática Reflexiva – Texto, semântica e 

interação. William Cereja e Thereza Cochar. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme 

gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 18 

Houve equívoco na divulgação da resposta. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito de “D” para “A”.  

 

QUESTÃO 19 
Houve equívoco na divulgação da resposta. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito de “C” para “D”.  

 

QUESTÃO 22 

Houve equívoco na elaboração da questão, pois faltou a palavra “exceto”. Recurso DEFERIDO, questão 

ANULADA. 

 

CARLA REISLE FARIA 516 08 – Professor II de Geografia 

 

QUESTÃO 07  

Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação aos 

conhecimentos linguísticos. Após análise criteriosa da questão, concluímos que ocorreu um equívoco técnico. 

Há duas alternativas incorretas, A e C. A relação estabelecida pela conjunção sublinhada na alternativa A 

“para que” é de finalidade e na alternativa C, “pois”, indica explicação.  
Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 18 

Houve equívoco na divulgação da resposta. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito de “D” para “A”.  

 
QUESTÃO 19 

Houve equívoco na divulgação da resposta. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito de “C” para “D”.  

 

QUESTÃO 22 

Houve equívoco na elaboração da questão, pois faltou a palavra “exceto”. Recurso DEFERIDO, questão 

ANULADA. 
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NATÁLIA VAZ SANTOS 376 11 – Professor II de Educação Física 

 
QUESTÃO 07  

Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação aos 

conhecimentos linguísticos. Após análise criteriosa da questão, concluímos que ocorreu um equívoco técnico. 

Há duas alternativas incorretas, A e C. A relação estabelecida pela conjunção sublinhada na alternativa A 

“para que” é de finalidade e na alternativa C, “pois”, indica explicação.  

Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 

QUESTÃO 19 

Houve equívoco na divulgação da resposta. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito de “C” para “D”.  

 

QUESTÃO 22 
Houve equívoco na elaboração da questão, pois faltou a palavra “exceto”. Recurso DEFERIDO, questão 

ANULADA. 

 

 

 

Belo Horizonte, 29 de Maio de 2015. 

Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda. 

 

 


