ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ ÁGUA-PB
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO
CONCURSO PÚBLICO - Nº 001/2016
A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE MÃE D’ ÁGUA-PB e a CONTEMAX CONSULTORIA , no uso das atribuições que a cada
um compete, torna público o RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS interpostos
em face dos gabaritos preliminares, na forma abaixo:
INS
C.
250

CANDIDATO(A)
Micael da Silva Lins

99

99

CARGO
Fisioterapeuta

QUESTÃO
03

RESULTADO
Deferido

Jerry Kácio Oliveira Pereira

Fisioterapeuta

04

Indeferido

Jerry Kácio Oliveira Pereira

Fisioterapeuta

07

Indeferido

FUNDAMENTAÇÃO
A comissão elaboradora da
prova julga o argumento
apresentado
no
recurso
PROCEDENTE e DEFERE o
pedido
do
candidato,
anulando
a
questão
supracitada.
Portanto,
o
recurso
apresentado pelo candidato
em
epígrafe
servirá
de
paradigma para todos os
recursos de igual teor.
Conhece do recurso, por ser
tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, pois de acordo
com AZEREDO, José Carlos
de. Gramática Houaiss da
Língua Portuguesa. 2.ed. São
Paulo: Publifolha, 2008, as
paroxítonas terminadas em
ditongo crescentes devem ser
acentuadas (Nastácia, Sítio,
Infância), a única alternativa
que difere dessa regra é a
letra c (fácil) – paroxítona
terminada em l.
Portanto,
o
recurso
apresentado pelo candidato
em
epígrafe
servirá
de
paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante
do exposto, a comissão
elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no
recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do
candidato,
mantendo
o
gabarito preliminar divulgado.
Conhece do recurso, por ser
tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, pois de acordo
com AZEREDO, José Carlos
de. Gramática Houaiss da
Língua Portuguesa. 2.ed. São
Paulo:
Publifolha,
2008,
ênclise se refere ao uso do
pronome oblíquo após o verbo
(no
texto,
evolvem-lhe),

proposição I correta; e a
proposição III afirma que as
palavras “carícias” e “amável”
são acentuadas pela mesma
regra, porém, carícias é uma
paroxítona terminada em
ditongo,
enquanto
que,
amável é paroxítona terminada
em l (regras distintas) .
Portanto,
o
recurso
apresentado pelo candidato
em
epígrafe
servirá
de
paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante
do exposto, a comissão
elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no
recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do
candidato,
mantendo
o
gabarito preliminar divulgado.
Conhece do recurso, por ser
tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, pois de acordo
com PASCHOAL Domingos
2010, (Novíssima Gramática
da
Língua
Portuguesa),
existem alguns verbos que
passam por mudanças no seu
radical
durante
a
sua
conjugação, estes são os
verbos anômalos. Eles não
são chamados de irregulares
pois não sofrem mudanças no
radical
e
sim
mudam
completamente de radical,
cabendo,
portanto,
como
alternativa correta apenas a
letra e.
Portanto,
o
recurso
apresentado pelo candidato
em
epígrafe
servirá
de
paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante
do exposto, a comissão
elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no
recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do
candidato,
mantendo
o
gabarito preliminar divulgado.

99

Jerry Kácio Oliveira Pereira

Fisioterapeuta

12

Indeferido
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99

Jerry Kácio Oliveira Pereira
Micael da Silva Lins
Jerry Kácio Oliveira Pereira

Fisioterapeuta
Fisioterapeuta
Fisioterapeuta

21
28
37

Deferido
Deferido
Deferido

ANULADA
ANULADA
ANULADA

159

Marcos Antônio Monteiro Júnior

Advogado

21

Deferido

159

Marcos Antônio Monteiro Júnior

Advogado

29

Deferido

A única alternativa correta é a
“D”, pois está em consonância
com o artigo 10, do Código
Civil Brasileiro em vigor.
A questão 29 deve ser
anulada em razão da mesma
ter exigido do candidato
conhecimento de conteúdos
não previstos no Edital do
concurso
público
em
referência.

159

Marcos Antônio Monteiro Júnior

Advogado

39

Indeferido

159

Marcos Antônio Monteiro Júnior

Advogado

40

Indeferido

Pelo fato de ser uma
legislação em vigor, presumese que a Lei Orgânica do
Município de Mãe D’Água é
pública. Além disso, não é
dever da CONTEMAX fornecer
quaisquer
materiais
ou
documentos aos candidatos
para fins de estudo dos
assuntos
previstos
nos
conteúdos programáticos.
Pelo fato de ser uma
legislação em vigor, presumese que a Lei Orgânica do
Município de Mãe D’Água é
pública. Além disso, não é
dever da CONTEMAX fornecer
quaisquer
materiais
ou
documentos aos candidatos
para fins de estudo dos
assuntos
previstos
nos
conteúdos programáticos.

