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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 04/2022 
 

PEDRO ALFREDO RAMOS, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA, no uso de suas atribuições legais, 

nos termos do artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS 

RECURSOS CONTRA DISCORDÂNCIA DE GABARITO E QUESTÕES do Edital de Processo Seletivo nº 04/2022, 

conforme segue: 

  

JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 

RECURSO 001  

Requerem os candidatos a alteração de gabarito ou anulação da questão 02 para os cargos de nível médio e 

superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. Passamos a analisar a questão: 

 
Minha querida amiga Júlia foi internada às pressas. 

 

O sujeito da frase acima é: 

a) Júlia; 

b) Minha querida amiga Júlia; 

c) Minha amiga; 

d) Amiga Júlia. 

 

Primeiramente vamos entender o que é o “sujeito”: O sujeito é um termo essencial da oração sobre o qual se faz 

uma declaração. Neste sentido, para identificar o sujeito, devemos fazer a seguinte pergunta: Quem foi 

internada às pressas? Resposta Minha querida amiga Júlia. 

 

Referência moderna gramática da Língua Portuguesa, Evanildo Bechara, disponível em: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirlv

XH09v7AhVzrJUCHZPAAKgQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fedisciplinas.usp.br%2Fpluginfile.php

%2F4198645%2Fmod_folder%2Fcontent%2F0%2F2%2520Bibliografia%2520de%2520Refer%25C3%25AAn

cia%2FBECHARA_ModernaGramaticaPortuguesa.pdf%3Fforcedownload%3D1&usg=AOvVaw2tRebSDcJjv6

1IbeIPha5V 

 

RECURSO 002 

Requerem os candidatos a alteração de gabarito ou anulação da questão 20 para o cargo de monitor escolar. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste aos recorrentes, visto que houve erro de 

digitação na divulgação do gabarito, sendo a única alternativa correta a letra “c”, que traz a informação correta 

sobre o local das tomadas. 

 

ALTERAR GABRITO PARA LETRA “C”. 
 

RECURSO 003 

Requerem os candidatos a alteração de gabarito ou anulação da questão 20 para o cargo de Professor de Língua 

Inglesa – 1° ao 9° ano. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. Para elaboração das questões utiliza-se a gramatica normativa. 
 

RECURSO 004 

Requerem os candidatos a alteração de gabarito ou anulação da questão 21 para o cargo de monitor escolar. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. Os candidatos devem verificar que o enunciado menciona EXCETO. 
 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirlvXH09v7AhVzrJUCHZPAAKgQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fedisciplinas.usp.br%2Fpluginfile.php%2F4198645%2Fmod_folder%2Fcontent%2F0%2F2%2520Bibliografia%2520de%2520Refer%25C3%25AAncia%2FBECHARA_ModernaGramaticaPortuguesa.pdf%3Fforcedownload%3D1&usg=AOvVaw2tRebSDcJjv61IbeIPha5V
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirlvXH09v7AhVzrJUCHZPAAKgQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fedisciplinas.usp.br%2Fpluginfile.php%2F4198645%2Fmod_folder%2Fcontent%2F0%2F2%2520Bibliografia%2520de%2520Refer%25C3%25AAncia%2FBECHARA_ModernaGramaticaPortuguesa.pdf%3Fforcedownload%3D1&usg=AOvVaw2tRebSDcJjv61IbeIPha5V
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirlvXH09v7AhVzrJUCHZPAAKgQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fedisciplinas.usp.br%2Fpluginfile.php%2F4198645%2Fmod_folder%2Fcontent%2F0%2F2%2520Bibliografia%2520de%2520Refer%25C3%25AAncia%2FBECHARA_ModernaGramaticaPortuguesa.pdf%3Fforcedownload%3D1&usg=AOvVaw2tRebSDcJjv61IbeIPha5V
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirlvXH09v7AhVzrJUCHZPAAKgQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fedisciplinas.usp.br%2Fpluginfile.php%2F4198645%2Fmod_folder%2Fcontent%2F0%2F2%2520Bibliografia%2520de%2520Refer%25C3%25AAncia%2FBECHARA_ModernaGramaticaPortuguesa.pdf%3Fforcedownload%3D1&usg=AOvVaw2tRebSDcJjv61IbeIPha5V
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirlvXH09v7AhVzrJUCHZPAAKgQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fedisciplinas.usp.br%2Fpluginfile.php%2F4198645%2Fmod_folder%2Fcontent%2F0%2F2%2520Bibliografia%2520de%2520Refer%25C3%25AAncia%2FBECHARA_ModernaGramaticaPortuguesa.pdf%3Fforcedownload%3D1&usg=AOvVaw2tRebSDcJjv61IbeIPha5V
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RECURSO 005 

Requerem os candidatos a alteração de gabarito ou anulação da questão 21 para o cargo de Professor de Arte - 

1° ao 9° ano. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. Passamos a analisar os itens apresentados na questão: 
 

I - Sua obra constitui um retrato autêntico e singular do povo estrangeiro. 

II - Dentre os temas recorrentes em suas pinturas estão a denúncia de problemas sociais e ações voltadas 

ao campo da política. 
 

Ambos os itens estão incorretos, visto que Candido Portinari retratava o povo brasileiro e não estrangeiro, bem 

como não denunciava problemas relacionados a política. 
 

RECURSO 006 

Requerem os candidatos a alteração de gabarito ou anulação da questão 21 para o cargo de Professor de Ensino 

Fundamental I – 1° ao 5° ano. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. A linguagem não verbal também se enquadra como gênero textual, a exemplo temos uma 

placa de sinalização, que são gêneros textuais utilizados para sinalizar, instruir e /ou informar alguém sobre 

algo. Assim, temos a definição apresentada nos itens da questão, conforme segue: 
 

Notícia, bula de remédio, parábola, piada, manual de instrução, classificado, resumo, 

tira, charge, receita culinária, poema, romance, crônica, propaganda, entrevista, 

edital... Todos eles são gêneros textuais! De acordo com Bakhtin (2000), os gêneros 

textuais ou gêneros de texto, chamados por ele de “gêneros do discurso”, são os textos 

criados na e pela sociedade, ao longo de sua história, em atendimento às necessidades 

de comunicação que vão surgindo. Toda comunicação se dá por meio de um gênero 

textual. 

 

Referente a não estar no conteúdo programático, ou se referir a língua portuguesa, o conteúdo apresenta a 

seguinte temática: 

 
A infância e sua singularidade na educação básica; Articulação dos conceitos: 

infância, brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e aprendizagem; Avaliação do/no 

processo de alfabetização e letramento; Gêneros textuais orais e escritos. (grifei). 

 

RECURSO 007 

Requerem os candidatos a alteração de gabarito ou anulação da questão 25 para o cargo de nível médio e 

superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. A informação foi retirada do Estatuto dos Servidores Públicos de São João Batista, senão 

vejamos: 

 

 
Art. 17. São requisitos à investidura no serviço público municipal: 

I - Nacionalidade brasileira ou equiparada. 

II - Plenitude dos direitos políticos. 

III - Regularidade eleitoral e militar. 

IV - Escolaridade e habilitação exigidos para o cargo. 

V - Idade mínima de dezoito anos. 

VI - Aptidão física e mental para o exercício do cargo. 

VII - Outras exigências da lei que criou o cargo. 

 
 

 

Demais recursos não foram julgados por estarem em desacordo com o item 8.4 do edital, senão vejamos: 
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8.4. Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos fundamentados, 

com argumentação lógica e consistente, com apresentação de bibliografia no 

caso de recurso contra questões, ou seja, obrigatoriamente deverá conter: 

CONTESTAÇÃO, ARGUMENTAÇÃO E REFERÊNCIA. 

 

 

 

São João Batista, 09 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 
PEDRO ALFREDO RAMOS  

Prefeito Municipal  


