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PROCESSO SELETIVO – EDITAL 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA-PI 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL (1° AO 5° ANO)/ 

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

RECORRENTE: 100.630 e Outros 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Algumas palavras, em determinados usos, mesmo sem serem substantivos, assumem as características 

desta classe. Nestes casos dizemos que estas palavras foram SUBSTANTIVADAS. Substantivação, 

portanto é um termo linguístico que significa a ação de utilizar como substantivo uma outra unidade 

lexical ou gramatical, que usualmente não se classifica como tal. É o que ocorre em: VIVER É MUITO 

PERIGOSO. O termo em destaque, nesse contexto, foi substantivado. Desta forma, sua classificação 

morfológica é SUBSTANTIVO. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O item I da questão inclui somente os professores da Educaçao Infantil com baixa remuneração, sendo 

que esse é um problema que se estende a todos os professores de todas as etapas de ensino. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Não cabe aos professores comunicar ao Conselho Tutelar os casos citados na lei e sim aqueles que 

estão exercendo a função de dirigentes de estabelecimentos de ensino. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão não está tratando de jogos educativos e sim de situações-problemas envolvendo jogos do 

campeonato brasileiro. O recurso da candidata insinua que a alternativa correta seria a "A", no entanto, 

essa interpretação não é a correta, pois, essa alternativa afirma que as vivências são da professora e não 

dos alunos, portanto a alternativa que melhor se adéqua ao enunciado é a "D". 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Sobre o que pode ser considerado texto, Elaine Brito Souza (Mestre em Literatura Brasileira pela 

UERJ; Doutoranda em Literatura Brasileira pela UFRJ) discorre que: 

1º - os textos não são apenas escritos, eles também podem ser orais;  

2º - os textos não são simples amontoados de palavras ou frases, ou seja, eles precisam fazer sentido.  

A autora explicita ainda que, uma única palavra é capaz de transmitir uma mensagem de sentido 

completo, por isso pode ser considerada texto. No caso da charge, a imagem pode vir acompanhada ou 

não de um conjunto de frases com sentido completo, portanto toda charge é considerada texto, sendo 

portanto, um gênero textual. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
 

RECORRENTE: 100.012 e Outros 

 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

No referido texto de Guimarães /rosa, podemos perceber as frases interrogativas (Senhor quer crer? Se 

creio?.), exclamativas, a presença do outro a monitorar a fala do narrador, as interjeições, as frases 

truncadas, os desvios e retomadas indicam que se trata da modalidade falada. O autor se utiliza de 

termos que remetem à fala. Não há erudição do personagem 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Algumas palavras, em determinados usos, mesmo sem serem substantivos, assumem as características 

desta classe. Nestes casos dizemos que estas palavras foram SUBSTANTIVADAS. Substantivação, 

portanto é um termo linguístico que significa a ação de utilizar como substantivo uma outra unidade 

lexical ou gramatical, que usualmente não se classifica como tal. É o que ocorre em: VIVER É MUITO 

PERIGOSO. O termo em destaque, nesse contexto, foi substantivado. Desta forma, sua classificação 

morfológica é SUBSTANTIVO. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 A alternativa B, está incompleta, pois a mesma indica que terá acesso ao a EJA, somente os alunos 

que não concluíram o ENSINO FUNDAMENTAL, sendo que a lei favorece aqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ENSINO FUNDAMENTAL e MEDIO. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 100.012 e Outros 

 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A distribuição dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) é realizada 

com base no número de alunos da Educação Pública, de acordo com os dados do último censo escolar. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 19 
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RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Segundo O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) estabelece que a educação 

em direitos humanos é compreendida como:[...] um processo sistemático e multidimensional que 

orienta a formação do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões: a) apreensão de 

conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua relação com os contextos 

internacional, nacional e local; b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a 

cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade; c) formação de uma consciência cidadã 

capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, ético e político; d) desenvolvimento de processos 

metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 

contextualizados; e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos 

em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das 

violações (BRASIL, PNEDH, 2006, p. 25). 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Quando falamos em relação ao trabalho assalariado nos referimos à produção do charque platino e não 

ao charque nacional, pois aqui não havia assalariamento, porém nos países platinos, onde era pouca ou 

quase inexistente a presença de escravos, logo se desenvolveu o trabalho assalariado produzindo um 

produto melhor e mais competitivo. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O “coronel” garantia voto aos políticos da situação e em troca o governo estadual liberava verbas e 

concessões para o município. Percebe-se claramente que o seu meio de influência é no âmbito do estado 

e não no que concerne a distribuição de recursos federais. 

Referência Bibliográfica: “História, o Brasil em foco” de Joelza Ester e Layla Paranhos. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

QUESTÃO 28 

http://www.dhnet.org.br/educar/pnedh/index.htm
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RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Joelza Ester em ‘História, o Brasil em foco’ usa uma citação de Francisco Weffort para definir 

populismo e mostrar suas raízes, “assim o populismo tinha um caráter ambíguo, constituindo a um só 

tempo em mecanismo de manipulação e satisfação da massas populares, digo camadas populares”. A 

participação popular ocorreu dentro dos limites estabelecidos pelos líderes populistas que 

representavam o estado. Em nenhum momento fala de controle da natalidade como explicita a 

afirmação D, logo as demais afirmações todas explicam as razões do colapso do populismo. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Emenda Constitucional n° 25 

 

a) Eleições diretas para presidente e prefeito das capitais, municípios, estâncias hidro minerais 

(antes consideradas como áreas de segurança nacional) 

b) Fim da fidelidade partidária 

c) Concessão do direito de voto aos analfabetos (beneficiando cerca de 20 milhões maiores de 18 

anos) 

d) O direito a criação de novos partidos 

Referência bibliográfica: História, o Brasil em foco, Joelza Ester, págs. 387,388. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Juarez Leitão, em História Geral, Lowes Editora, diz sobre fontes e documentos é feito a crítica história: 

a) Crítica objetiva – verifica o valor extrínseco, externo do documento. Se é original ou cópia. 

b) Crítica subjetiva – verifica o valor intrínseco, interno, deste mesmo documento. É um trabalho 

especializado, comparativo, que só pode ser realizado pelas ciências auxiliares  da história, 

arqueologia (estuda ruínas, objetos antigos); paleontologia fósseis heráldica (emblema e 

brasões) epigrafia (inscrições lapidares); numismática (moedas); genealogia (linguagens 

familiares). 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA 
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RECORRENTE: 100.057 e Outros 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na palavra “portugais”, podemos perceber que há três emissões de voz: POR – TU – GAIS, ou seja, as 

letras A e I não são pronunciadas separadamente, com isso não ocorre hiato e sim ditongo. Esse 

ditongo, por sua vez é decrescente, pois há vogal + semivogal. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

 

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

RECORRENTE: 100.687 e Outros 

 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão pede a alternativa correta e somente a letra “D” está completamente certa. A letra “C”, apesar 

de possuir erro de digitação não compromete a questão e nem torna a alternativa correta, ao contrário 

só enfatiza que ela está incorreta. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 100.699, RECURSO 014155 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

Recurso sem fundamentação conforme solicita o edital do concurso nos itens 8.7 e 8.12. 

 

RECORRENTE 100.738, RECURSO 014138 

RECURSO IMPROCEDENTE 
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QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

Recurso sem fundamentação conforme solicita o edital do concurso nos itens 8.7 e 8.12. 

 

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II - INGLÊS 
 

RECORRENTE: 100.111 e Outros 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Na palavra DESOBEDIÊNCIA podemos destacar o prefixo: DES + sufixo: ÊNCIA, portanto ocorreu 

derivação prefixal e sufixal. Em hipótese alguma pode ocorrer com AMADURECER, pois temos o 

prefixo A + o sufixo ECER, porém quando um desses termos forem retirados a palavra perde o sentido. 

Nesse caso ocorre a derivação por parassíntese. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS 
 

RECORRENTE: 100.103 e Outros 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Algumas palavras, em determinados usos, mesmo sem serem substantivos, assumem as características 

desta classe. Nestes casos dizemos que estas palavras foram SUBSTANTIVADAS. Substantivação, 

portanto é um termo linguístico que significa a ação de utilizar como substantivo uma outra unidade 

lexical ou gramatical, que usualmente não se classifica como tal. É o que ocorre em: VIVER É MUITO 

PERIGOSO. O termo em destaque, nesse contexto, foi substantivado. Desta forma, sua classificação 

morfológica é SUBSTANTIVO. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 
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JUSTIFICATIVA 

 

A referida questão NÃO pede para marcar a alternativa que tenha o pronome oblíquo proclítico ao 

verbo, e sim que DEVERIA ESTAR proclítico ao verbo, ou seja, em: ELE JÁ HAVIA ERGUIDO-SE 

EM DIREÇÃO À JANELA, o pronome SE deveria estar antes do verbo, porque há a presença do 

advérbio JÁ, que é fator de próclise. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Em HAVIAM HISTÓRIAS ESTRANHAS SOBRE A MULHER, o verbo HAVER deverá estar no 

singular, tendo em vista que se trata de um verbo impessoal quando empregado no sentido de “existir”. 

Portanto ocorreu erro de concordância na referida frase. 

Quanto à frase: MUITA RAIVA E INDIGNAÇÃO DOMINAVA SEUS GESTOS, a concordância 

está correta, pois a regra determina que “Se o sujeito for formado por palavras sinônimas ou quase 

sinônimas”, o verbo deverá ficar na 3ª pessoa do singular (DOMINAVA). 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O cálculo é baseado no movimento uniformemente variado e não no movimento uniforme. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

 A solução da questão é encontrada pela soma vetorial tendo em vista que não citação de ângulo, assim 

sendo varia entre os valores máximos e mínimos. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II - ESPANHOL 
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RECORRENTE: 100.096 e Outros 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O verbo “vivir” apresentado na questão está conjugado no “pretérito imperfecto de subjuntivo” que 

possue dois tipos de desinências, então podemos dizer “vivieras” ou “vivieses”, forma verbal 

apresentada na alternativa “d”. 

 

Pretérito imperfecto de subjuntivo 

 

Yo                                 viviera/viviese  

Tú                                 vivieras/vivieses  

Él, ella, usted               viviera/viviese  

Nosotros (as)               viviéramos/viviésemos  

Vosotros (as)               vivierais/vivieseis  

Ellos, ellas, ustedes     vivieran/viviesen 

 

  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A conjunção “mientras” pode ser substituída pelo advérbio “entretanto” sem mudança de sentido, 

ambos significam “enquanto” e expressam simultaneidade, existem outros sinônimos para a conjunção 

“mientras” como por exemplo a expressão “en cuanto”, mas esta só poderá substiruí-la quando o verbo 

estiver no presente do subjuntivo, e os verbos apresentados na questão estão conjugados no presente 

do indicativo. (“Las labores de las mujeres en este tipo de competiciones van desde entregar los trofeos 

y los peluches en los podios ciclistas, a ejercer de paragüeras en MotoGP o marcar la posición de los 

pilotos en la parrilla de la Fórmula 1, siempre con uniformes extremadamente cortos y ceñidos. 

Mientras sus homólogos masculinos aparecen como deportistas, triunfadores y estrellas del evento por 

sus capacidades, ellas se presentan como floreros sexualizados.”) 

 

Fonte: Romanos, Henrique 

Expansión, volume 3 / Henrique Romanos, Jacira Paes de Carvalho. – 1. Ed. – São Paulo: FTD, 2011. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 


