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PROCESSO SELETIVO EDITAL N° 01/2016 

 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, Estado de São Paulo, divulga o Resultado dos Recursos 

Contra Gabarito da Prova Objetiva aplicada para a função de Professor Substituto de Educação Infantil, do Processo 

Seletivo Nº 01/2016 conforme segue: 

 

QUESTÃO RESULTADO 

15 INDEFERIDO. Não há motivo para o cancelamento ou a alteração de gabarito. O candidato, em sua 

argumentação, atém-se ao detalhe de que nomes de cidades, no que se refere ao quesito acento 

indicativo de crase, pedem sua ocorrência apenas quando são identificadas. Contudo, o candidato deve 

observar que o verbo CONHECER, utilizado na questão, é um verbo transitivo direto, e exige como 

complemento verbal um objeto direto. Assim, o uso do acento indicativo de crase não procede, 

havendo erro na questão, como pede o gabarito. Se fosse escrita conforme as regras gramaticais 

vigentes da língua, a frase ficaria correta assim: Conhecerei a Roma do Coliseu no ano que vem (sem o 

acento indicativo de crase). Considero, portanto, indeferido o pedido.  

26 DEFERIDO, questão anulada.  

28 INDEFERIDO. Em resposta a questão de número 28, segue correta a questão, pois a resposta está na 

alternativa b. A base de um prisma é um trapézio cujas bases medem respectivamente 3,8 m; 2,2 m  e 

altura 3,2 m. A altura do prisma é igual a 10 m. Calcule o volume e assinale a única alternativa correta. 

a) V = 9,6 m  

b) V = 96 m  

c) V = 38 m  

d) V = 380 m  

e) V = 70 m  

 

A solução do exercício. 

S =  . 3,2 

S = 9,6 m  

 

Após aplicar :   

 

V= S  . h 

V= 9,6 . 10 

V = 96 m , resposta correta alternativa b.  

43 INDEFERIDO. A disposição das alternativas sob circunstância alguma compromete a compreensão da 

mesma.  

50 INDEFERIDO. Conforme Maria Malta Campos (2009), texto publicado pelo Ministério da Educação, 

é direito das crianças brincarem sob o sol; todavia, é claro que o educador deva ter em mente que é 

necessário serem salvaguardados os horários apropriados para atividades ao sol.  

58 
DEFERIDO. Questão anulada. 

 

 

 

PIRACICABA, 04 de agosto de 2016 

Prefeitura do Município PIRACICABA 


