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CONCURSO – EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 001/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA-PI 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 
 

RECORRENTE: 100281 e Outros 
QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

Em relação à colocação do pronome oblíquo na frase da alternativa “A” temos a esclarecer que 
quando não há palavra atrativa, o pronome pode ser colocado antes ou depois do verbo 
(proclítico ou enclítico). Na frase da alternativa “B”, o pronome deve estar enclítico, pois na 
língua padrão o pronome oblíquo não inicia frase. Na alternativa “C”, usa-se a próclise com o 
verbo no gerúndio precedido pela preposição “em”. Por fim, na frase da alternativa “D”, 
emprega-se a próclise quando antes do verbo há um pronome indefinido.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 05 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A palavra “bastante” na frase da alternativa “C” está funcionando como um adjetivo e se 
referindo a um substantivo (motivos), com o qual concorda normalmente. “Temos motivos 
bastantes (suficientes) para demiti-lo da empresa”. 

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

CARGO: PROFESSOR POLIVALENTE (1° AO 5° ANO)/ 

 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

RECORRENTE: 100281 e Outros 
 
QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Em relação à colocação do pronome oblíquo na frase da alternativa “A” temos a esclarecer que 
quando não há palavra atrativa, o pronome pode ser colocado antes ou depois do verbo 
(proclítico ou enclítico). Na frase da alternativa “B”, o pronome deve estar enclítico, pois na 
língua padrão o pronome oblíquo não inicia frase. Na alternativa “C”, usa-se a próclise com o 
verbo no gerúndio precedido pela preposição “em”. Por fim, na frase da alternativa “D”, 
emprega-se a próclise quando antes do verbo há um pronome indefinido.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 05 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A palavra “bastante” na frase da alternativa “C” está funcionando como um adjetivo e se 
referindo a um substantivo (motivos), com o qual concorda normalmente. “Temos motivos 
bastantes (suficientes) para demiti-lo da empresa”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 29 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 33 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

Dentre as opções de escolha a que menos se aplica as brincadeiras simbólica e a CONTAGEM 
INTUITIVA, é a letra “B”, que parte do princípio de uma sequência de memorização auxiliada 
pelo adulto, ao contrário das brincadeiras que surgem também do imaginário infantil com ou 
sem auxílio do adulto.  

Em relação à brincadeira simbólica, CUNHA (2007, p. 23) esclarece: Neste tipo de brincadeira 
a criança traduz o mundo dos adultos para a dimensão de suas possibilidades e necessidades, 
as crianças precisam vivenciar suas ideias em nível simbólico, para poderem compreender seu 
significado na vida real. 

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


