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PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL – SC 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 07/2016 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA 

A PROVA ESCRITA 

 

1. Questões comuns para Professores e Auxiliar de Sala: 

Questão nº 01: 

Nove recursos foram impetrados sobre a questão mencionada. 

Julgamento: Por erro de digitação na alternativa “B”, a questão será ANULADA. 

 

Questão nº 02: 

Um recurso foi impetrado sobre a questão mencionada. 

Julgamento: A justificativa do recorrente é que a palavra herói leva acento e a palavra 

saude perdeu o acento. Na realidade, a palavra herói continua acentuada por ser oxítona 

e terminar em ditongo aberto “oi”, e não por terminar em “i” como afirma a sentença B. 

A palavra saúde, de acordo com a gramática normativa vigente, continua acentuada, pois 

(i) ou (u) tônicos dos hiatos, não antecedidos de ditongos também continuarão 

acentuados, como nos exemplos saída – juíza – saúde – graúna.  

A questão está, portanto, CORRETA e não deve ser anulada. 

 

Questão nº 04: 

Um recurso foi impetrado sobre a questão mencionada. 

Julgamento: A justificativa do recorrente não está coerente com a questão, porém, 

analisando-a, temos o seguinte:  

Letra A – Com palavras ou expressões negativas: não, nunca, jamais, nada, ninguém, nem, de 

modo algum, deve ser usada a próclise. A alternativa contém uma sentença correta.  

Letra B - Nas orações iniciadas por pronomes e advérbios interrogativos deve-se usar a próclise. 

A alternativa contém uma sentença correta. 

Letra C - Nas orações iniciadas por palavras exclamativas deve-se usar a próclise, A alternativa 

contém uma sentença correta. 

Letra D - Nos períodos iniciados por verbos que não estejam no futuro usa-se a ênclise, pois, na 

língua culta, não se abre frase com pronome oblíquo. O correto seria: Ajude-me com esta tarefa? 

A alternativa contém uma sentença INCORRETA, portanto, a que deve ser assinalada. 

A questão está, portanto, CORRETA e não deve ser anulada. 

 

 

2. Questões específicas: 

2.1. Professor de Educação Infantil: 

Questão nº 24: 

Três recursos foram impetrados contra a questão mencionada. 

Julgamento: Questão elaborada de forma correta. As Teorias de Emile Durkhein estão 

previstas dentro do contesto do processo ensino aprendizagem no mundo atual e nas 

diversas Tendências Pedagógicas previstas no EDITAL. 
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2.2. Professor Anos Iniciais: 

Questão nº 19: 

Dois recursos foram impetrados contra a questão mencionada. 

Julgamento: Gabarito publicado de maneira incorreta, será ALTERADO para a alternativa 

“A”. 

 

2.3. Professor Anos Finais: 

Questão nº 13: 

Dois recursos foram impetrados contra a questão mencionada. 

Julgamento: A banca atende as razões elencadas pelos recorrentes e a questão será 

ANULADA. 

 

2.4. Auxiliar de Sala: 

Questão nº 25: 

Cinco recorrentes impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

Julgamento: Gabarito publicado de maneira incorreta, será ALTERADO para a alternativa 

“B”. 

 

 

 

Trombudo Central, 12 de dezembro de 2016. 


