PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS - SP
JULGAMENTO DOS RECURSOS
MATEMÁTICA
Professor de Creche
- Questão 16
O valor da expressão 2− 3/
e) 5
(-1)2 – (-2)3 / (-2)2 – (-1)2
1+8 / 4 – 1 = 9/3 = 3
Não houve falha na questão
Recurso Indeferido
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−

2

, para a = -1 e B = −2, é: a) 7/3. b) 5/3. c) 7/5 d) 3.

- Questão 20
O número 0,123... é um número infinito não periódico pois da forma em que aparece
representado não apresenta repetição como no caso do número 0,111...
A questão visa saber reconhecer uma dizima periódica e classifica-la em seu conjunto
numérico pertinente, o conjunto dos números racionais.
Recurso Indeferido
Professor PEB I – Ensino Infantil, Professor PEB II – Ensino Fundamental - Inglês,
Professor PEB II – Ensino Fundamental - Matemática e Professor PEB II – Ensino
Fundamental – Educação Física
- Questão 17
O enunciado foi colocado na prova como x = -20 e não -2 como seria correto.
Recurso deferido, a questão deve ser anulada.
Professor PEB I – Ensino Fundamental e Professor PEB II – Ensino Fundamental –
História
- Questão 18
A questão oferece dupla interpretação.
Recurso deferido, a questão deve ser anulada.

PORTUGUÊS
Professor de Creche
Questão 07
Embora sejam duas palavras, equivalem a UMA.
Locuções Verbais
Outro tipo de conjugação composta - também chamada conjugação perifrástica - são
as locuções verbais, constituídas de verbos auxiliares mais gerúndio ou infinitivo. São
conjuntos de verbos que, numa frase, desempenham papel equivalente ao de um
verbo único. Nessas locuções, o último verbo, chamado principal, surge sempre numa
de suas formas nominais; as flexões de tempo, modo, número e pessoa ocorrem nos
verbos auxiliares.
www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf67.php
Recurso Indeferido
Professor PEB I – Ensino Infantil, Professor PEB II – Ensino Fundamental - Inglês,
Professor PEB II – Ensino Fundamental - Matemática e Professor PEB II – Ensino
Fundamental – Educação Física
- Questão 01

Todas as palavras estão corretas. Entendido do verbo entender e intendido do verbo
intender.
A resposta correta é a alternativa “E” e não a “B”.
Recurso deferido e o gabarito será alterado para alternativa correta que é a “E”.
- Questão 09
O candidato não soube interpretar o que estava sendo pedido na questão. Todas as
palavras formavam plural como o plural da palavra pimenta-do-reino, menos uma...
Recurso Indeferido
Professor PEB I – Educação Especial
Questão 04
A questão não deve ser anulada por causa de eventual falha na impressão. Conforme
aviso constante na capara da prova, o candidato deveria avisar o fiscal de sala:
Aviso da capa da prova: “- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está
completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal
da sala;”.
Recurso Indeferido
Questão 05
A questão não deve ser anulada por causa de eventual falha na impressão. Conforme
aviso constante na capara da prova, o candidato deveria avisar o fiscal de sala:
Aviso da capa da prova: “- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está
completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal
da sala;”.
Recurso Indeferido
- Questões 08
O tema da questão não consta no conteúdo programático de PEB I.
Recurso deferido, a questão deve ser anulada.
Professor PEB I – Ensino Fundamental
- Questão 02
O uso dos porquês é uma questão ortográfica e consta no conteúdo programático.
Recurso Indeferido
- Questão 07
Colocação prenominal não é sintaxe, mas morfologia – classe gramatical – pronome –
uso correto, portanto, consta no conteúdo programático.
Recurso Indeferido
- Questões 08, 09 e 10.
O tema das questões não consta no conteúdo programático de PEB I.
Recursos deferidos, as questões deverão ser anuladas.
Professor PEB II – Ensino Fundamental – História
- Questão 10
A palavra conosco tem função de complemento nominal e não havia essa alternativa
nas respostas.
Recurso deferido, a questão será anulada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO
Professor PEB I – Educação Especial
- Questão 22

Segundo o artigo Tecnologia assistiva para o ensino de alunos com deficiência: um
estudo com professores do ensino fundamental, a única alternativa incorreta é a letra
B.
Na página 24, Reis afirma que “adaptar” instrumentos faz parte da alta, média, baixa e
nenhuma tecnologia, porém, a classificação “Tecnologia adaptada” não é o nome dado
aos agrupamentos de tecnologia assistiva e, portanto, está errado.
Recurso indeferido
Professor PEB I – Ensino Fundamental
- Questão 22
A questão foi elaborada conforme o conteúdo cobrado no edital: Brasil. Secretaria de
Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa.
Brasília: MEC/SEF, 1998.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa do 1º e 2º ciclos, ou seja
do 1ª ao 5º ano são de 1997, conforme o site do MEC: http://portal.mec.gov.br/pet/195secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12640-parametroscurriculares-nacionais-1o-a-4o-series
Dessa forma, considerando o ano de 1998, conforme edital, o correto é o PCN de
Língua Portuguesa - terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental.
Recurso indeferido
- Questão 24
A questão foi elaborada conforme o conteúdo cobrado no edital: Brasil. Secretaria de
Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa.
Brasília: MEC/SEF, 1998.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa do 1º e 2º ciclos, ou seja
do 1ª ao 5º ano são de 1997, conforme o site do MEC: http://portal.mec.gov.br/pet/195secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12640-parametroscurriculares-nacionais-1o-a-4o-series
Dessa forma, considerando o ano de 1998, conforme edital, o correto é o PCN de
Língua Portuguesa - terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental.
Recurso indeferido
- Questão 27
A resposta correta é 30% (alternativa C) e a informação consta na página 23 dos
Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução. Brasília: MEC/SEF, 1998.
Recurso indeferido
- Questão 30
A questão foi elaborada conforme o conteúdo cobrado no edital: Brasil. Secretaria de
Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa.
Brasília: MEC/SEF, 1998.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa do 1º e 2º ciclos, ou seja
do 1ª ao 5º ano são de 1997, conforme o site do MEC: http://portal.mec.gov.br/pet/195secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12640-parametroscurriculares-nacionais-1o-a-4o-series
Dessa forma, considerando o ano de 1998, conforme edital, o correto é o PCN de
Língua Portuguesa - terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental.
Recurso indeferido
Professor de Creche
Questão 26
O enunciado pede para o candidato verificar quais são as assertivas verdadeiras e
falsas e, por fim, assinalar a alternativa que contenha somente as verdadeiras, as
corretas.

Considerando V para verdadeiro e F para falso, assinale a alternativa correta com
relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente.
Recurso indeferido
Questão 29
A alternativa D realmente está errada. Conforme o gabarito divulgado, a alternativa
correta é a letra C.
Recurso indeferido
Professor PEB II – Ensino Fundamental - Matemática
- Questão 35
A resposta correta é a alternativa “D” e não a “B” como consta no gabarito.
Recurso deferido e o gabarito será alterado para alternativa correta que é a “D”.
- Questão 39
A falha na formatação da questão não atrapalha o raciocínio e a resposta da mesma.
Recurso indeferido
Professor PEB I – Educação Especial e Professor PEB II – Ensino Fundamental –
Geografia
Questões 31, 32, 33, 34 e 35
As questões devem ser anuladas porque foram utilizadas nas provas do 2º período.
Professor PEB I – Ensino Infantil
Questão 37
A alternativa A está errada, pois deveria ser: As crianças que completam 6 anos após
o dia 31 de março devem ser matriculadas na Educação Infantil.
Recurso indeferido
- Questão 40
A resposta correta é a alternativa “C” e não a “A” como consta no gabarito.
Recurso deferido e o gabarito será alterado para alternativa correta que é a “C”.
Professor PEB II – Ensino Fundamental - Geografia
Questão 39
No edital consta o seguinte documento como parte do conteúdo programático: SÃO
PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Língua estrangeira moderna (LEM) –
Inglês. In: Currículo do Estado de São Paulo: Linguagens, códigos e suas tecnologias.
2. ed. São Paulo: SE, 2012.
Recurso indeferido
Professor PEB I – Educação Especial e Professor PEB II – Ensino Fundamental Geografia
- Questão 40
A questão deve ser anulada por falha na elaboração.
Recurso deferido
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