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ESTADO DO PIAUÍ                                                                                                                        
Prefeitura Municipal de Valença do Piauí - PI 

Resposta de Recurso - Edital nº 001/2017 – Teste Seletivo Simplificado 
 

CARGO: Professor de Educação Religiosa   
QUESTÃO 18 – Solicitada a ANULAÇÃO da questão. 
JUSTIFICATIVA – O candidato argumenta que existe no enunciado um equivoco na data. 
RESPOSTA: Concluímos que tal erro não tira o foco da questão, nem compromete o enunciado que direciona de maneira 
objetiva o candidato para a alternativa verdadeira, portanto, NÃO há justificativa plausível que fundamente a anulação da 
questão, recurso INDEFERIDO, mantemos o gabarito já publicado. 
 
CARGO: Professor de Inglês  
QUESTÃO 26 – Mudança de Gabarito  
JUSTIFICATIVA – O candidato argumenta que a resposta correta é a letra A e não C. 
RESPOSTA: INDEFERIDO - A argumentação do candidato não justifica essa mudança, mantemos o gabarito já publicado. 
 
CARGO: Professor de História   
QUESTÃO 26 – Mudança de Gabarito  
JUSTIFICATIVA – A candidata argumenta que a resposta correta é a letra A e não B. 
RESPOSTA: INDEFERIDA - A argumentação do candidato não justifica essa mudança, tendo em vista que o enunciado e 
claro e fala da consequência, o recurso está, mantemos o gabarito já publicado. 
 
CARGO: Professor de Educação Infantil e Professor de 1º ao 5º Ano  
QUESTÃO 01 – Solicita a anulação da questão 
JUSTIFICATIVA – A candidata argumenta que o assunto não consta no conteúdo programático. 
RESPOSTA: INDEFERIDA - Pois no edital e em toda prova de linguagem, as tipologias textuais e os gêneros textuais estão 
dentro da parte de interpretação de texto. O conhecimento dos gêneros textuais é de suma importância para todo e 
qualquer professor de língua portuguesa, seja ele polivalente ou não. Sendo assim, a banca decide em manter o gabarito 
oficial e não anular a questão.  
 
QUESTÃO 08 – Mudança de Gabarito  
JUSTIFICATIVA – O candidato argumenta que a questão deve ser anulada, pois não tem o texto para fundamentação. 
RESPOSTA: DEFERIDA - Questão NULA. 
 
QUESTÃO 09 – Solicita a anulação da questão. 
JUSTIFICATIVA – Pois o conteúdo não contempla a questão. 
RESPOSTA: INDEFERIDA - não trata de uma questão de interpretação de texto como apresentou o candidato na sua 
argumentação. A questão trata de uma questão de análise gramatical que foi apresentado no enunciado da questão. A 
argumentação está inconsistente e a banca decide em manter o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 10 – Solicita a anulação da questão ou mudança de gabarito. 
JUSTIFICATIVA – Pois o conteúdo não contempla a questão. 
RESPOSTA: INDEFERIDA - Argumentação inconsistente, pois a questão é bem clara quando pede a função “sintática” e 
não “morfológica” dos itens sublinhados. O “artigo” é função morfológica e “adjunto adnominal” é função sintática. 
Sendo assim, a banca decide em manter o gabarito oficial.  Além disso, a questão é respondível, pois ela traz o período 
linguístico analisável no enunciado da questão. 
 
QUESTÃO 11 – Mudança de Gabarito  
JUSTIFICATIVA – A candidata argumenta que a resposta correta é a letra B e não E. 
RESPOSTA: INDEFERIDO - Sem fundamentação que justifique o recurso, mantemos o gabarito já publicado. 
 
QUESTÃO 12 – Mudança de Gabarito  
JUSTIFICATIVA – A candidata argumenta que a resposta correta é a letra C e não D. 
RESPOSTA: INDEFERIDO - Sem fundamentação que justifique o recurso, mantemos o gabarito já publicado. 
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QUESTÃO 15 – Mudança de Gabarito  
JUSTIFICATIVA – O candidato argumenta que há dados suficientes para resposta. 
RESPOSTA: INDEFERIDO - Sem fundamentação que justifique o recurso, mantemos o gabarito já publicado. 
 
QUESTÃO 22 – Anulação da questão   
JUSTIFICATIVA – O candidato argumenta que a mesma NÃO está contemplada no conteúdo programático. 
RESPOSTA: INDEFERIDO - A argumentação na faz sentido, pois está sim prevista no referido conteúdo, mantemos o 
gabarito já publicado. 
 
QUESTÃO 26 – Mudança de Gabarito  
JUSTIFICATIVA – A candidata argumenta que a resposta correta é a letra A e não C. 
RESPOSTA: INDEFERIDO - A argumentação do candidato não justifica essa mudança, o recurso manter o gabarito já 
publicado. 
 
QUESTÃO 28 – Mudança de Gabarito  
JUSTIFICATIVA – A candidata argumenta que a questão deve ser anulada, pois tem mais de uma alternativa verdadeira. 
RESPOSTA: DEFERIDA - Questão NULA. 
 
CARGO: Professor de Matemática   
QUESTÃO 28 – Anulação da questão  
JUSTIFICATIVA – A candidata argumenta que a questão deve ser anulada, pois tem mais de uma alternativa verdadeira. 
RESPOSTA: DEFERIDA - Questão NULA. 
 
QUESTÃO 26 – Mudança de Gabarito  
JUSTIFICATIVA – A candidata argumenta que a resposta correta é a letra D e não B. 
RESPOSTA: INDEFERIDO - A argumentação do candidato não justifica essa mudança, mantemos o gabarito já publicado. 
 
CARGO: Professor de Português    
QUESTÃO 03 – Mudança de Gabarito  
JUSTIFICATIVA – A candidata argumenta que a resposta correta é a letra B e não C. 
RESPOSTA: INDEFERIDA - Recurso indeferido, pois existe um consenso de que “prosa” não é gênero textual, mas sim 
forma textual. Existem dois tipos de formas de escrita para os textos: ou eles são escritos em prosa ou em verso. Há 
inúmeros textos em prosa que se materializam em diversos gêneros, como contos, romances, crônicas etc. Todos estes 
gêneros são escritos em prosa. Sendo assim, a banca decide manter o gabarito já publicado. 
. 
 
CARGO: Professor de Ciências    
QUESTÃO 03 – Mudança de Gabarito  
JUSTIFICATIVA – A candidata argumenta que a resposta correta é a letra A e não C. 
RESPOSTA: INDEFERIDA - Recurso indeferido, pois existe um consenso de que “prosa” não é gênero textual, mas sim 
forma textual. Existem dois tipos de formas de escrita para os textos: ou eles são escritos em prosa ou em verso. Há 
inúmeros textos em prosa que se materializam em diversos gêneros, como contos, romances, crônicas etc. Todos estes 
gêneros são escritos em prosa. Sendo assim, a banca decide manter o gabarito já publicado. 
 
QUESTÃO 20 – Mudança de Gabarito ou anulação.  
JUSTIFICATIVA – A candidata argumenta que a resposta correta é a letra E e não C. 
RESPOSTA: DEFERIDA - Questão NULA. 
  

 
Valença do Piauí (PI), 27 de março de 2017. 

 
 
 

Coordenação de Eventos - IGE 


