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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 30 da Prova Objetiva para o cargo de 
PEB I – PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL. 

 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pelo Decreto nº 072/2014, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o 
item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014, vem, 
respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado 
em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi PROVIDO, posto que a alternativa correta é a 
letra “c”. 

 
Por esta razão, fica alterado o Gabarito Oficial da questão número 30 divulgado em 02 de 
dezembro de 2014 para alternativa “c”, para o cargo de PEB I – Professor Ensino 
Fundamental.  
 
 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 07 da Prova Objetiva para o cargo de 

PEB I – PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL. 
 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pelo Decreto nº 072/2014, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o 
item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014, vem, 
respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado 

em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que de acordo com a 
norma culta da língua portuguesa, o verbo ser concorda sempre com o sujeito. No caso da 
alternativa “a”, o sujeito apresentado é “Os Estados Unidos” que possui como indicativo de 
plural o artigo “Os”.  
 
“É uma velha dúvida que nos atormenta na hora de escrever sobre a Grande República do 
Norte: “Estados Unidos é um país” ou “Estados Unidos são um país”? Aparentemente, a 

dúvida também tem atormentado os estado-unidenses ao longo de sua História.  
Na redação dos primeiros documentos após a Independência, os Pais Fundadores tendiam a 

usar o plural. Em 1783, por exemplo, John Adams escreveu: “The United States are another 
object of debate” [“Os Estados Unidos são outro assunto de debate”]. Mais de meio século 
mais tarde, a 13ª. Emenda proclamava que a escravidão não existirá “no interior dos 
Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito às suas jurisdições.” Ou, no original: “within the 
United States, or any place subject to their jurisdiction.” 

Apesar da tradição histórica do plural, muitos argumentam que o resultado da Guerra Civil — 
iniciada, ironicamente, pela 13ª. Emenda — estabeleceu uma unificação em sentido moderno 
nos Estados Unidos. Isto é, na denominação da república norte-americana, a ênfase passou 
a ser mais a União (com sua singularidade) do que os Estados (com sua pluralidade).  
Como não há nada equivalente a uma Academia Americana de Letras, a questão nunca foi 
oficialmente resolvida (Até há uma American Academy of Arts and Letters. Entretanto, tal 

academia é muito mais um clube honorário do que uma autoridade normativa). Vários 
escritores consagrados e jornalistas já usavam o singular antes da guerra ou continuaram 
usando o plural após o conflito. O poeta e jornalista William Cullen Bryan (1794-1878), por 
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exemplo, baniu o uso do singular no New York Evening Post em 1870. Ambrose Bierce 
(1842-1913?) ainda pressionava pelo uso do plural em 1909. 
Lentamente, porém, a imprensa foi se fechando em torno do singular. Isso se deu tanto pela 

ausência de flexão de artigos na língua inglesa — especialmente do artigo definido, the — 
quanto por razões políticas. Em 1887, um escritor declarou ao Washington Post que “a 
guerra havia resolvido para sempre a questão gramatical. […] A rendição de Mr. Davis e do 

Gen. Lee significou uma transição do plural para o singular.” Oito anos mais tarde, o New 
York Times observava que “A rebelião tornou as ideias de direito e de soberania dos Estados 
bastante desagradável às pessoas leais e resultou na correspondente proeminência e 

popularidade da ideia de nacionalidade.” O diplomata John W. Foster (1836-1917), em artigo 
numa edição do NYT de 1901, confirmou que “desde a guerra civil, a tendência tem se 
inclinado para esse uso”, isto é, o singular. 
Em português, ambas as formas são aceitas, mas em diferentes contextos. Quando há 
artigo, usa-se o plural: “Os Estados Unidos são um país da América do Norte.” Sem artigo, 
usa-se o singular: “Estados Unidos é um país da América do Norte.” 
 

Referencia: http://scienceblogs.com.br/hypercubic/2011/11/estados-unidos-singular-ou-
plural/ 
 
 
 
 

 

Artur Nogueira, 10 de dezembro de 2014. 
 
 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
VALDEMIR CAUSO 
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