RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS
EDITAL Nº 001 DE 15 DE JANEIRO 2016
MUNICÍPIO DE PIRATUBA
Inscrição
4679
Situação:

Justificativa:

Inscrição
4520
Situação:

Justificativa:

Cargo
Questão
Solicitação
FACILITADOR DE BIBLIOTECA
10
Contra Gabarito Provisório
INDEFERIDO
Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 10, afirma-se:
A questão se encontra de forma clara e objetiva. Melvil Dewey é o apelido de Melville Louis
Kossuth Dewey, sim. Todavia, foi nomeado pelo seu apelido que o pesquisador se
consagrou e tornou-se conhecido por todos os bibliotecários do mundo. Para efeito de
comparação seria mais ou menos como entender errado afirmar que o pai da Bossa Nova foi
Tom Jobim porque o nome dele na certidão de nascimento é Antônio Carlos Brasileiro de
Almeida Jobim. A interpretação faz parte da prova.
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.
Cargo
Questão
Solicitação
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS
17
Contra Gabarito Provisório
INDEFERIDO
Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 17, afirma-se:
A dificuldade sentida por alguns, no caso da separação das paroxítonas terminadas em
ditongo, ocorre por serem classificadas em Portugal como falsas proparoxítonas.
No dicionário HOUAISS página 419, a palavra indivíduos aparece separada da seguinte
forma: "in.di.ví.duos"; a palavra circunstância, na página 161, do mesmo dicionário, vem
separada da seguinte forma: "cir.cuns.tân.cia.
Segundo a gramática APRENDER E PRATICAR GRAMÁTICA - Mauro Ferreira - FTD. 2014,
a acentuação gráfica tem a finalidade prática de orientar o leitor quanto à pronúncia das
palavras. Tanto a presença do acento, quanto sua ausência são fundamentais para indicar
pronúncia, confirmando a justificativa inicial (pág. 151).
Conforme consta na pág. 43 do livro CURSO PRÁTICO DE GRAMÁTICA - Ernani Terra Editora Scipione - 2015 : todas as paroxítonas terminadas em ditongo oral, seguidas ou não
de s, devem ser acentuadas.
Para elucidar as possíveis dúvidas, há mais uma referência a ser consultada:
http://www.cpt.com.br/nova-ortografia/acentuacao-grafica-paroxitonas-terminadas-emditongo
Exemplos do Acordo Ortográfico:
Com acento agudo: acórdão, acórdãos, órfão, órfãos, órgão, órgãos, sótão, sótãos, hóquei,
hóqueis, jóquei, jóqueis, amáveis (plural de amável), fáceis (plural de fácil), fósseis (plural de
fóssil), amáreis (de amar), amáveis (de amar), cantaríeis (de cantar), fizéreis (de fazer),
fizésseis (de fazer);
Com acento circunflexo: bênção, bençãos, côvão, côvãos, zângão, zângãos, Estêvão,
devêreis (de dever), escrevêsseis (de escrever), fôreis (de ser e ir), fôsseis (de ser e ir),
pênseis (plural de pênsil).
Podem ser incluídas nesta regra as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, que o
acordo considera como “proparoxítonas aparentes”.
Vejamos:
água, alívio, aparência, aquário, auxílio, comentário, espécie, fúria, horário, início,
instantâneo, língua, longínquo, mágoa, memória, murmúrio, névoa, oblíquo, paciência,
pilhéria, princípio, relógio, sábio, série, solitário, telescópio.
Leia mais: Nova ortografia - acentuação gráfica - paroxítonas terminadas em ditongo - Nova
Ortografia - Cursos CP
Portanto, indivíduos é uma paroxítona terminada em ditongo oral seguido de s.
O dicionário citado no recurso pela candidata, traz a palavra indivíduo separada da seguinte
forma: in.di. ví.du:o. Os dois pontos antes do o, demarcam a flutuação prosódica,
DICIONÁRIO AURÉLIO , pág 474; porém não interferem nas regras gramaticais que

norteiam a acentuação de palavras.
Questão e gabarito mantidos
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.
Inscrição
4558
Situação:
Justificativa:

Inscrição
4558
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Justificativa:
Inscrição
4787 / 4418
Situação:
Justificativa:

Cargo
Questão
Solicitação
FONOAUDIÓLOGO
07
Contra Gabarito Provisório
INDEFERIDO
Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 07, afirma-se:
A palavra em foco é “escuta” mesmo. Se uma criança fala errado, ela escuta errado,
consequentemente o sistema nervoso central processa de forma errada tal informação e na
sequencia a criança terá problemas de leitura e escrita podendo desestruturar a mensagem
na forma escrita.
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.
Cargo
Questão
Solicitação
FONOAUDIÓLOGO
10
Contra Gabarito Provisório
DEFERIDO
Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 10, afirma-se:
A questão encontra-se incompleta em sua afirmação na alternativa “a”, como pode-se
observar.
Pelo exposto, resta DEFERIR O RECURSO, pontuando-se para todos ao cargo.
Cargo
Questão
Solicitação
MONITOR/TÉCNICO ARTÍSTICO
04
Contra Gabarito Provisório
DEFERIDO
Em resposta ao recurso interposto pelos candidatos, em atenção a questão 04, afirma-se:
A questão encontra-se comprometida como pode-se observar na palavra “escola” no qual o
correto seria “escala”.
Pelo exposto, resta DEFERIR O RECURSO, pontuando-se para todos ao cargo.
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