PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL-SP
JULGAMENTO DOS RECURSOS

PORTUGUÊS
Professor I, Professor II – Educação Física, Professor II – História, Professor II –
Inglês, Professor II – Matemática e Professor II – Artes
- Questão 06
É de uma metonímia, existem muitos tipos, neste caso, trata-se de instrumento pela
pessoa que o utiliza, conforme:
Metonímia
A metonímia consiste em empregar um termo no lugar de outro, havendo entre ambos
estreita afinidade ou relação de sentido.
(...)
Instrumento pela pessoa que utiliza:
Os microfones foram atrás dos jogadores. (= Os repórteres foram atrás dos
jogadores.)
https://www.soportugues.com.br/secoes/estil/estil3.php
Recurso Indeferido
- Questão 08
Item I - Verbo no gerúndio – ênclise
Quando o verbo estiver no gerúndio.
Ex.: Recusou a proposta fazendo-se de desentendida.
http://portugues.uol.com.br/gramatica/colocacao-pronominal-.html
Item II- Pronome demonstrativo é atrativo
Pronomes demonstrativos.
Ex.: Disso me acusaram, mas sem provas.
http://portugues.uol.com.br/gramatica/colocacao-pronominal-.html
Recurso deferido, a resposta será alterada para a correta que é a alternativa “B”
Professor de Educação Infantil I, Professor II – Língua Portuguesa, Professor II –
Ciências, Professor II – Educação Especial, Professor II – Geografia e Professor de
Informática
- Questão 06
O adjetivo qualifica, tipifica, caracteriza um substantivo. A Locução Adjetiva equivale a
um adjetivo. A expressão em destaque era DA MONTANHA.
LOCUÇÃO ADJETIVA
Locução = reunião de palavras. Sempre que são necessárias duas ou mais palavras
para contar a mesma coisa, tem-se locução. Às vezes, uma preposição + substantivo
tem o mesmo valor de um adjetivo: é a Locução Adjetiva (expressão que equivale a
um adjetivo.)
Por exemplo:
aves da noite (aves noturnas), paixão sem freio (paixão desenfreada).
http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf34.php
Locução adjetiva é a expressão formada de preposição + substantivo (ou advérbio),
com valor de adjetivo.
http://brasilescola.uol.com.br/gramatica/adjetivo-locucoes-adjetivas.htm
Recurso Indeferido
- Questão 10

Há uma comparação – termo comparativo COMO, e uma elipse, com a omissão de
SOMOS.
Comparação ou símile: ocorre comparação quando se estabelece aproximação entre
dois elementos que se identificam, ligados por nexos comparativos explícitos, como tal
qual, assim como, que nem e etc. A principal diferenciação entre a comparação e
a metáfora é a presença dos nexos comparativos.
“E flutuou no ar como se fosse um príncipe.” (Chico Buarque)
https://www.infoescola.com/portugues/figuras-de-linguagem/
Elipse: consiste na omissão de um termo facilmente identificável pelo contexto.
Na sala, apenas quatro ou cinco convidados. (omissão de havia)
https://www.infoescola.com/portugues/figuras-de-linguagem/
A Elipse é uma figura de linguagem que acontece quando há a omissão de um termo
que pode ser subentendido no texto. Neste caso, ocorre se uma palavra ou expressão
for omitida e mesmo assim puder ser percebida como parte da oração. Vale
acrescentar que esta palavra omitida, Não foi anteriormente citada e não torna a
mensagem incompreensível.
https://www.figuradelinguagem.com/elipse/
Recurso Indeferido
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Professor de Educação Infantil I
- Questão 13
a única assertiva que está em desacordo com as ideias de Telma Weisz é a III. Na
página 65 do livro da autora encontramos:
“Não basta, no entanto, que sejam planejadas propostas e dirigidas para constituírem
automaticamente boas situações de aprendizagem para os alunos. Para terem valor
pedagógico, serem boas situações de aprendizagem, as atividades propostas devem
reunir algumas condições, respeitar alguns princípios [...]”.
Recurso Indeferido
- Questão 14
A única assertiva errada é a I, pois a autora afirma, no capítulo I:
“Os fins que se notam na escola ao ler e escrever são diferentes dos que dirigem a
leitura e a escrita fora dela – não há função social real”.
Recurso Indeferido
Professor I, Professor II – Educação Física, Professor II – História, Professor II –
Inglês, Professor II – Matemática e Professor II – Artes
- Questão 16
Houve falha na elaboração da questão.
Recurso deferido, a questão será anulada.
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