PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL-SP
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2021
JULGAMENTO DOS RECURSOS
PORTUGUÊS
Professor de Educação Infantil
Questão 03
Atentemos ao enunciado da questão 03: é solicitado, do candidato, conhecimentos acerca da
colocação pronominal na sentença “Me lembro até hoje de minha mãe acendendo o fogão à
lenha.”
De fato, a próclise (anteposição do pronome) não é recomendada pela gramática normativa;
porém o enunciado não é restritivo, ou seja, não pede que se analise a posição do pronome
“segundo/de acordo com a gramática”, o que nos dá, portanto, outras possibilidades.
Observando as alternativas, verificamos que, de longe, temos duas corretas - B e D. Por outro
lado, notamos que a sentença dada está fora de um contexto de comunicação - (formal ou
informal), o que é importante considerarmos, visto que em contextos informais, na fala cotidiana/
coloquial, sabemos que a próclise em início de frases é usada com frequência. Basta
imaginarmos uma situação: em uma conversa descontraída, em torno de uma mesa, uma
celebração, por exemplo, com pessoas com as quais compartilhamos certa intimidade, entre
amigos, dizemos “Me passa o sal” ou “Passe-me o sal”? Em outra situação, um adolescente
deixa um bilhete à mãe para que o espere para o almoço - ele escreveria “Me espera para o
almoço” ou “Espere-me para o almoço”?
Assim, podemos afirmar que o uso da próclise em início de frase, como toda estrutura da língua,
DEPENDE do contexto comunicativo; somando-se essa informação ao fato de que o enunciado
da questão não especifica essa situação comunicacional, tampouco a variante linguística de
referência, não é prudente afirmarmos que a sentença seja “corrigida”, o que descarta a
alternativa D e dá veracidade à alternativa B: “Está em desacordo com a norma culta da língua,
mas é aceita na fala/escrita coloquiais.”
Recurso indeferido.
Prova de Professor de Ensino Fundamental I
Questão 03
A questão pede que o candidato assinale a alternativa INCORRETA quanto à concordância
verbal, que é a letra C, constante no gabarito: o correto seria “Agora sou eu que escolho o filme”.
Nas demais alternativas:
Mãe e filha usam o mesmo número de sapato. - concordância correta: em sujeito composto cujos
núcleos estão em relação aditiva, o verbo vai para o plural.
b) Vossa Excelência deixará o país em breve. - concordância correta: “vossa excelência” é
pronome de tratamento de 3ª pessoa do singular.
d) Tu e ele farão o que foi solicitado. - concordância correta: em sujeito composto formado por
2ª e 3ª pessoas do singular, o verbo vai para a 3ª pessoa do plural.
e) Fui eu quem fez todo o trabalho sozinho. - concordância correta: depois de “quem”, o verbo
vai para a 3ª pessoa.
Recurso indeferido.
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MATEMÁTICA
Professor de Educação Infantil
Questão 12
Os candidatos devem se atentar que o desconto é feito sobre o valor real da camisa e não sobre
o valor já com desconto. Observe que 31% de R$52,00 é R$16,12 e R$52,00 – R$16,12 =
R$35,88. Portanto, a alternativa correta é a alternativa “D”.
Recurso indeferido.
Questão 13
Primeiramente deve-se calcular os juros: 4120 x 0,02 x 16 = 1318,4. Observe que na taxa foi
utilizado 0,02, que equivale a 2%. Como pede-se o montante, fazemos R$ 1318,40 + R$ 4120,00
= R$ 5438,40. Portanto, a alternativa correta é a alternativa “C”.
Recurso indeferido.
Provas do 2º período
Questão 12
A questão está mal formulada. O enunciado da questão deveria pedir o menor número de atletas
e não o maior. Sendo o maior, não há alternativa correta, pois como 30 e 84 são divisores de 2,
a resposta correta seria 2 grupos de 57 atletas. Por esse motivo a questão deve ser anulada.
Recurso deferido, a questão será anulada.
ESPECÍFICAS
Professor de Educação Infantil
Questão 26
Os PCN's são claros ao definirem a nomenclatura relativa aos Temas Transversais e, diante
disso, apenas a segunda assertiva é verdadeira com base em tal documento.
Recurso indeferido.
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