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MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

                               DECISÃO DOS RECURSOS 

          (INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 
 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao cargo 

disponibilizado, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 003/2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AVARÉ/SP. 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

275000673 Valnez Gomes De Alencar Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 

275001094 Cíntia Antonio Imenes Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 

275000232 Priscila Vitorio Pucci Moreira Professor Adjunto 

275000269 Daniele Cristina Da Silva Meraio Professor Adjunto 

275000275 Luzia Francisco Rosa Pimentel Professor Adjunto 

275000445 Cíntia Antonio Imenes Professor Adjunto 

275000046 Alan Carlos Do Amaral 
Professor de Educação Básica II - Educação 
Física 

275000786 Fernando Bagnatori Roquejani 
Professor de Educação Básica II - Educação 
Física 

 
 
 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
 

  

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 
CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Questão: 03 

Recurso Procedente: Gabarito alterado para alternativa C. 

O texto é de cunho jornalístico informativo e tem como objetivo principal trazer informações ao 

leitor de maneira imparcial. Portanto, procedente o recurso interposto. Gabarito alterado para a 

alternativa C (Informativo). 
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Fonte: MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2008. 

 

Questão: 04 

Recurso Procedente: Gabarito alterado para alternativa E. 
O texto jornalístico prioriza a informação, tem um público bastante amplo, e, por isso, é escrito 

em língua padrão. Sendo assim, procedente o recurso interposto. Gabarito alterado para 

alternativa E. 

Fonte: MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São 

Paulo: Paródia Editorial, 2008. 

 

Questão: 15 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Estão corretas as alternativas A, B, C, D. O enunciado da questão solicita seja assinalada a 

alternativa INCORRETA, no caso a alternativa E: A Pedagogia Tecnicista é que caracteriza-se 

pela formulação de conteúdos por especialistas nas disciplinas (frequentemente na forma de 

“pacotes” curriculares) e a utilização de técnicas mais refinadas de transmissão, incluindo o 

computador e as mídias em geral, os quais resultariam num suposto “alto nível de ensino” que, 

no entanto, não é atingido, por faltar a essa escola sólida formação cultural e científica. 

Fonte: Educação Escolar: Políticas, Estrutura e Organização. José Carlos Libâneo. João Ferreira 

de Oliveira. Mirza Seabra Toschi. Cortez Editora. 

 

Questão: 17 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Resolução CNE/ CEB nº4, de 13 de julho de 2010, que define Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica, trata também de cada uma dessas modalidades de 

educação/ensino (educação de jovens e adultos, a educação profissional e tecnológica, a 

educação especial, a educação a distância, a educação escolar indígena, a educação básica do 

campo, a educação escolar quilombola), entendendo, conforme o art. 27, que a cada etapa da 

educação básica pode corresponder uma ou mais das modalidades de ensino. 

Fonte: Educação Escolar: Políticas, Estrutura e Organização. José Carlos Libâneo. João Ferreira 

de Oliveira. Mirza Seabra Toschi. Cortez Editora. 

 

Questão: 33 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há registro de reclamações quanto à legibilidade dos cadernos de prova, que passaram por 

um rígido controle de qualidade no que tange a impressão. Portanto, o mapa está com suas 

divisões claras e especificadas de modo a tornar possível sua análise  e, consequentemente, a 

resolução da questão. Torna-se necessário esclarecer que a questão exigiu capacidade analítica e 

conhecimento geográfico do mapa mundi e suas divisões políticas. Com base na figura 

apresentada na questão é possível afirmar que “a escassez de água é um problema 

constatado em parte significativa da África e regiões do Oriente Médio”, já que vemos nestas 
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regiões vários países com menos de 1000 m³ de água por habitante/ano e alguns pontos de 

conflitos relacionados a estes recursos. Verificando o mapa não se pode afirmar que os conflitos 

se concentram exclusivamente no continente africano já que são apresentados pontos de 

conflitos no Oriente Médio também, região muito conhecida por seus conflitos diversos que se 

situa no continente asiático. Não há informações na figura sobre países com menos de 50% de 

população com acesso a água salubre, portanto, não se pode considerar uma afirmativa correta 

conforme a indicação do enunciado. Também não há como definir a situação do Caribe no 

mapa, principalmente afirmar que se trata de uma região que sofre com a falta de água salubre. 

Os países que formam a América do Norte são Canadá, Estados Unidos e México e os dois 

primeiros apresentam no mapa situação claramente distinta ao terceiro.  

Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-pedagogica/disponibilidade-agua-

planeta-493811.shtml 

 

 
CARGO: PROFESSOR ADJUNTO 

Questão: 03 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O item I está correto: Realmente não configura erro o uso do pronome “se” antes do verbo. No 

caso em questão, tanto a próclise quanto a ênclise são permitidas. Já o item II está incorreto, 

pois, no trecho citado, o termo “o” não retoma a expressão “organismo escolar”, retoma “o 

papel”. O item III não está incorreto: a forma verbal “participam” exige a preposição “de”, e o 

termo “dela”, preposição “de” + pronome “ela”, se deve à regência de “participam”, pois 

“dela” é complemento (objeto indireto) de “participam”, que é transitivo indireto. O item IV 

está incorreto, pois a troca de “recorrer” por “citar” levaria a uma alteração no complemento, 

que teria que vir sem preposição, uma vez que os dois verbos têm regências diferentes, o 

primeiro é transitivo indireto, e o segundo, transitivo direto, ou seja, a troca levaria à 

substituição de “ao belo poema” por “o belo poema”.  O item V está incorreto: a substituição 

de “...em que se rompe com os princípios éticos.” (4.º§)  por onde se rompe com os princípios 

éticos não é correta, pois o uso do termo “onde” só é correto quando faz referência a um lugar 

físico, o que não ocorre no trecho citado. Assim sendo, a alternativa correta é a “B”. 

Fonte:  

 NETO, Pasquale Cipro;  INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 

Scipione, 2003.  

 SACCONI, Luis Antonio. Nossa Gramática - Teoria e Prática. São Paulo: Editora Atual, 

1994. 

 

Questão: 07 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa correta é a letra “D”. Em “segundos cadernos”, a palavra destacada é um numeral, 

pois dá ideia de número e ordem, posição. O substantivo em “segundos cadernos” é a palavra 

“cadernos”.  Em “por mais explosivo e ribombante” (2.º§), o termo destacado é um advérbio, 
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pois se trata de uma palavra invariável, que modifica os adjetivos “explosivo e ribombante”. 

Em “obra passada” (3.º§), a palavra grifada caracteriza o substantivo “obra”, ou seja, trata-se 

de um adjetivo.  Em “Sempre a busca do inédito” (4.º§), o termo “busca” não é verbo, pois 

não pode ser entendido como “a palavra que se flexiona em número (...), pessoa (...)modo (...). 

Pode indicar ação (...), estado (...) fenômeno natural (...), ocorrência (...), desejo (...) e outros 

processos”, o termo é um substantivo, pois está precedido de artigo. 

Fonte: 

 NETO, Pasquale Cipro;  INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 

Scipione, 2003.  

 SACCONI, Luis Antonio. Nossa Gramática - Teoria e Prática. São Paulo: Editora Atual, 

1994. 

 

Questão: 10 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há duas respostas corretas, apenas uma, a alternativa “A”: “A crase com o demonstrativo 

a(s) é detectável pelo expediente da substituição do termo regido feminino por um termo 

masculino.” Em “Sua opinião é semelhante à que ele deu”, é possível detectar a existência do 

sinal indicativo de crase substituindo “opinião” por uma palavra masculina: Seu conselho é 

semelhante ao que ele deu. Com relação à alternativa “B”, não está correta, pois em “Não gosto 

de assistir à cenas de violência”, não pode ocorrer crase, pois, como pode ser conferido na  

Gramática da Língua Portuguesa, “A crase obviamente não ocorre diante de palavras que não 

podem ser precedidas de artigo feminino. É o caso: de palavras femininas no plural.” 

Fonte: NETO, Pasquale Cipro; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. São 

Paulo: Scipione, 2003. 

 

 

 

Questão: 20 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Confirmado o gabarito. Apenas a letra E está errada, pois os Parâmetros Curriculares Nacionais 

foram publicados em 1997 com o intuito de constituírem um referencial de qualidade para a 

educação no Ensino Fundamental de todo o país. Trata-se um programa de Governo destinado a 

enriquecer o trabalho dos professores, mas não têm caráter de obrigatoriedade.  

A questão é clara e objetiva, não dando duplo sentido, trazendo no seu bojo toda a compreensão 

necessária para seu entendimento.  

Fonte: Coleção Veredas. Guia de Estudo. Módulo 3. Volume 3. Páginas: 149 à 154. Secretaria 

do Estado de Educação de Minas Gerais 

 

Questão: 26 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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A única alternativa ERRADA é a letra D, considerando que “A escola é uma instituição 

especializada na formação humana, e na educação básica, tem a função de garantir a 

apropriação da cultura, para que a pessoa possa se inscrever na sociedade e na construção das 

capacidades e das condições subjetivas para que possa intervir na mudança dessa mesma 

sociedade “e NÃO uma instituição que tem a função SOMENTE de ensinar a ler e a escrever”. 

Fonte: Conselho Escolar e o respeito e a valorização do saber e da cultura do estudante e da 

comunidade – Fascículo3- MEC/SEB – Brasília /2004 

 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO FÍSICA 

Questão: 05 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa correta é a letra “A”. Somente o item I está correto, os demais estão incorretos. Os 

itens II e III, assim como o IV, estão incorretos. II: No caso em questão, a eliminação das 

vírgulas alteraria o sentido do trecho. A oração “... que não sai da mídia...” (1.º§) deixaria de 

ter valor explicativo para ter valor restritivo. III: No caso em questão, a eliminação da vírgula 

alteraria o sentido do trecho: a oração “... que encontraram uma saída fácil...” (3.º§) deixaria 

de ter valor explicativo para ter valor restritivo. 

Fonte: NETO, Pasquale Cipro;  INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. São 

Paulo: Scipione, 2003.  

 

Questão: 07 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa correta é a letra “D”. Em “segundos cadernos”, a palavra destacada é um numeral, 

pois dá ideia de número e ordem, posição. O substantivo em “segundos cadernos” é a palavra 

“cadernos”.  Em “por mais explosivo e ribombante” (2.º§), o termo destacado é um advérbio, 

pois se trata de uma palavra invariável, que modifica os adjetivos “explosivo e ribombante”. 

Em “obra passada” (3.º§), a palavra grifada caracteriza o substantivo “obra”, ou seja, trata-se 

de um adjetivo.  Em “Sempre a busca do inédito” (4.º§), o termo “busca” não é verbo, pois 

não pode ser entendido como “a palavra que se flexiona em número (...), pessoa (...) modo (...). 

Pode indicar ação (...), estado (...) fenômeno natural (...), ocorrência (...), desejo (...) e outros 

processos”, o termo é um substantivo, pois está precedido de artigo. 

Fonte:  

 NETO, Pasquale Cipro;  INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 

Scipione, 2003.  

 SACCONI, Luis Antonio. Nossa Gramática - Teoria e Prática. São Paulo: Editora Atual, 

1994. 
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III 

DAS CONCLUSÕES 
 
 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com 

as decisões e fundamentações supraelencadas. 

  

Publique-se, 

 

24 de dezembro de 2012. 

 

 

 

IDECAN 


