CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015
RESPOSTA A RECURSOS APRESENTADOS
O MUNICÍPIO DE PLANALTO, Estado de São Paulo, faz saber e torna público o EDITAL DE RESPOSTA
A RECURSOS APRESENTADOS do CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015, na forma que segue:
1. RECURSOS APRESENTADOS
1.1 CANDIDATA:
CARGO:
Inscrição:
Solicitação:
Situação:

LUZIA TOMIKO YABUSHITA VIEIRA
Professor de Educação básica I (PEB I) – Professor Ensino Fundamental
Nº 131
Pedido de revisão das questões nº 11(Matemática), nº 04 (Língua Portuguesa) e nº 31 (Conhecimentos
específicos).
DEFERIDO PARCIALMENTE.

REFERENTE À QUESTÃO Nº 11 (MATEMÁTICA):
Gabarito considerado “Alternativa B” – Por um lapso a alternativa fora digitada incorretamente no Gabarito Preliminar.
REFERENTE À QUESTÃO Nº 04 (LINGUA PORTUGUESA): Nesta solicitação não ficou clara a argumentação da candidata.
Observemos a questão (que julgamos ser a que se refere à candidata):
QUESTÃO 04: Assinale a alternativa em que o trecho retirado do texto apresenta, de acordo com a norma gramatical, um problema de regência
verbal
A ( ) Os dados de São Paulo iam na mesma direção: segundo o DataFolha, cerca de 18% dos paulistas andavam armados.
B ( ) Passei a prestar atenção na questão das armas de fogo quando trabalhava no Ilanud.
C ( ) Na literatura internacional aventava-se a hipótese de que a taxa de suicídios local tinha forte relação com a disponibilidade de armas.
D ( ) Este foi meu primeiro levantamento sobre o tema em 1999, o qual confirmava um levantamento internacional que Martin Killias fizera
anos antes com 18 países.

De acordo com a gramática normativa, o verbo ir pode ser intransitivo, quando tem o sentido de ser transportado de um lugar para
o outro, tendo decorrido um espaço de tempo, ou transitivo indireto, com o sentido de deslocar-se de um lugar ao outro.
No caso da alternativa (A), o verbo ir tem o segundo sentido, sendo transitivo indireto e, desse modo, necessita de preposição. O
que ocorre é que a gramática normativa da Língua Portuguesa, de acordo com o "Dicionário prático de regência verbal", de Celso
Pedro Luft, não aceita a preposição "em" na regência do verbo "ir", e sim apenas as preposições "a" e "para".
A dúvida se dá pois essa construção é muito comum na linguagem oral, apesar de não seguir a norma. Mas, devemos nos atentar
que o enunciado da questão solicita o uso da norma gramatical.
Desse modo, a construção "Os dados de São Paulo iam na mesma direção...", apesar de comum na linguagem oral do português
brasileiro, não está de acordo com a gramática normativa.
REFERENTE À QUESTÃO Nº 31 (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS):
Questão considerada correta para todos os candidatos por conteúdo não constar no Conteúdo Programático previsto.

1.2 CANDIDATA:

EDINEIA MARIA MARQUINI DOS SANTOS

CARGO:
Inscrição:
Solicitação:
Situação:
Argumentação:

Professor de Educação básica I (PEB I) – Professor Ensino Fundamental
Nº 0092
...
INDEFERIDO.
A exposição dos fatos não foi suficientemente clara para definição de seu questionamento.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PLANALTO-SP, 19 DE NOVEMBRO DE 2015.

André Luiz Severino da Silva
Prefeito Municipal de Planalto
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