
 

RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL Nº 006/2015 de 03 de dezembro 2015. 

MUNICÍPIO DE LUZERNA 
 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
4185 FARMACÈUTICO 06 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO   
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 06, afirma-se: 
O candidato faz referência ao vocábulo crianças como substantivo comum de dois gêneros, 
o que está devidamente classificado, porém nenhuma das frases possui a palavra crianças. 
O recurso se apresenta mal redigido e mal fundamentado. A palavra alerta, como preconiza 
nas gramáticas, segundo o padrão culto da Língua Portuguesa Oficial do Brasil, denota um 
estado, é classificada como palavra invariável e equivale às expressões: "a olhos vistos, 
Haja vista, menos, em via de, em mão. (Pimenta, Reinaldo. Português Urgente, pág. 66.) 
Pelo exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

4185 FARMACÈUTICO 09 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 09, afirma-se: 
Sujeito indeterminado é aquele que não se pode determinar no contexto. Pode ser 
caracterizado pela presença do SE quando for índice de indeterminação do sujeito, ou 
quando o verbo estiver flexionado para a 3ª pessoa do plural sem referente claro de 
identificação, é, portanto, alguém que não se pode nomear. 
As regras gramaticais são ferramentas com as quais o candidato deve interagir. 
A competência linguística faz o candidato aplicar a regra ao sintagma verbal. 
Sabe-se que sujeito é o termo que concorda com o verbo e por isso é através do verbo que 
se localiza o sujeito, pois o processo não se dá inversamente. 
Sob este prisma de combinação sintática utilizado na construção frasal, deve-se observar o 
verbo e se questionar, quem é que? ou o que é que?  

Ocorrem longos períodos de chuvas no verão. 
Verbo = ocorrem - o que ocorrem? Longos 
períodos de chuva - sujeito simples.  
 

Muitos sofrem com as chuvas contínuas. 
Verbo= sofrem - quem sofrem? Muitos - sujeito simples. 
Pelo exposto, resta INDEFERIRO RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

4244 / 3563 PROFESSOR SÉRIES INICIAIS 01  Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 01, afirma-se: 
A questão em foco atende ao conteúdo programático, no tópico “Lei nº 9.394/96”, desta 
forma. cabe ao candidato o conhecimento sobre o que determina a Lei em todas as suas 
especificações. 
Pelo exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

3563 PROFESSOR SÉRIES INICIAIS 02  Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 02, afirma-se: 
A questão em foco atende ao conteúdo programático, no tópico “Constituição Federal”, desta 
forma, cabe ao candidato o conhecimento sobre o que determina a lei em todas as suas 
especificações. 
Pelo exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

3563 PROFESSOR SÉRIES INICIAIS 04 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 04, afirma-se: 
O método analítico tem por objetivo, fazer com que as crianças compreendam o sentido de 
um texto. Diferentemente do método Sintético, o método Analítico não ensina a leitura 



através da silabação, incentiva os alunos a produção de textos prestando atenção ao uso da 
pontuação, estimula a leitura e deixa o aluno à vontade para expor suas ideias.  
Pelo exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

4248 / 4209 PROFESSOR SÉRIES INICIAIS 11 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 11, afirma-se: 
A questão se encontra de forma clara e objetiva, cabendo ao candidato a interpretação, pois 
o fato da mesma não sinalizar o número do Artigo na lei, não inviabiliza em momento algum 
o seu entendimento. 
Para objeto de estudo do candidato que não conseguiu localizar tal artigo na lei, informamos 
que o mesmo se encontra no Art. 9º da Lei Orgânica Municipal. 
Pelo exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

4183 / 4248 / 
4209 / 4214 PROFESSOR SÉRIES INICIAIS 20 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO   
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 20, resolve-se 
abaixo: 
13h 26min – 9h 42min =  
12h 86 min – 9h 42 min = 3h 44 min 
Então: 
3 x 3600 + 44 x 60 = 13.440s. 
 
3h 44min é diferente de 3.44h 
3,44h = 3,44 x 3600 = 12.384s  
 
Pelo exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

4182 / 4113 PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL 17 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 17, resolve-se 
abaixo: 
Tem-se que: 
J/M = 3/14  logo 14J/3=M 
J+M=102 
J+ 14J/3 = 102 
3J+14J = 306 
17J = 306  ==> J = 18 
substituindo o valor de J em J+M=102 tem-se 
18+M=102 logo M = 102 -18  ==> M=84 
 Portanto o menor valor é J=18 
Pelo exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

3647 PROFESSOR DE HISTÓRIA 01 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 01, afirma-se: 
A interpretação faz parte da prova, a palavra “exceto” utilizada no final da frase de forma 
alguma prejudicou o entendimento da mesma, uma vez que fica claro que a questão pede a 
única alternativa incorreta dentre as quatro apresentadas. 
Fontes de pesquisa: 
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/nomes_do_brasil.htm 
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/o-brasil-e-seus-nomes 
http://historiadomundo.uol.com.br/curiosidades/nomes-do-brasil.htm 
Pelo exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   
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