
PROCESSO SELETIVO 01/2019 

 

PARECER DE RECURSO DA PROVA OBJETIVA 

 

A Comissão de Aplicação e Fiscalização do Processo Seletivo nº 01/2019 do Município de 

Bom Retiro/SC, após apreciar a solicitação dos Recursos de pedidos de revisão das Provas, 

apresentados em formulário próprio conforme item 8.4.1 do edital, os seguintes pareceres: 

 

CARGO: Monitor de Creche – Prova 01 

QUESTÃO 02:  

 

ANÁLISE DO RECURSO: 

Após análise da argumentação do(a) recorrente, a Banca de elaboração da questão conclui que, os 

argumentos de alguns recursos, de candidatos, referente a questão 02 da Prova de monitor, onde Au-

sên-cia e Im-por-tân-cia estão separadas erroneamente na questão, conforme o dicionário Aurélio, 

disponível em: https://www.dicio.com.br/  e não somente a letra B da palavra importância, como 

sugere o gabarito, devendo ser  portanto a questão ser anulada, conforme determina o item a do 

8.4.1. 

 

PARECER: 

Diante dos argumentos supracitados, considera-se o argumento do recurso DEFERIDO, anula-se a 

questão de língua portuguesa das provas de monitor, da questão 02 e 07 das provas 01 e 02 

respectivamente. 

 

Acessos: 

Importância 

Definição de Importância 

Classe gramatical: substantivo feminino 

Separação silábica: im-por-tân-ci-a 

Plural: importâncias 

Ausência 

Definição de Ausência 

Classe gramatical: substantivo feminino 

Separação silábica: au-sên-ci-a 

Plural: ausências 

Exemplo do Dicionário Aurélio: https://www.dicio.com.br/ acesso em 10/12/2019 

https://www.dicio.com.br/
https://www.dicio.com.br/importancias/
https://www.dicio.com.br/ausencias/
https://www.dicio.com.br/


Dicionário de divisão silábica 

Palavra Divisão silábica 

Importância (nome feminino) im·por·tân·ci·a 

 

 

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=syllables&act=list&search=imp

ort%C3%A2ncia acesso em 10/12/2019 

 

Palavra Divisão silábica 

Ausência (nome feminino) au·sên·ci·a 

 

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=syllables&act=list&search=aus

%C3%AAncia acesso em 10/12/2019 

 

im·por·tân·ci·a 
 

Substantivo feminino 

1. Qualidade de importante. 

2. Valor. 

3. Quantia. 

4. Influência, consideração, autoridade, prestígio. 

 

"importância", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, https://dicionario.priberam.org/import%C3%A2ncia [consultado em 10-12-2019]. 

 

au·sên·ci·a 
 

Substantivo feminino 

1. Estado ou circunstância de não estar presente. 

2. Tempo que dura a ausência. 

3. Falta de comparência. 

4. Carência. 

 

"ausência", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, https://dicionario.priberam.org/aus%C3%AAncia [consultado em 10-12-2019]. 

 

 

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=lemma&lemma=92607
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=syllables&act=list&search=import%C3%A2ncia
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=syllables&act=list&search=import%C3%A2ncia
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=lemma&lemma=40224
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=syllables&act=list&search=aus%C3%AAncia
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=syllables&act=list&search=aus%C3%AAncia
https://dicionario.priberam.org/import%C3%A2ncia
https://dicionario.priberam.org/aus%C3%AAncia


CARGO: Monitor de Creche – Prova 01 

 

QUESTÃO 03:  

 

ANÁLISE DO RECURSO: 

Após análise da argumentação do(a) recorrente, a Banca de elaboração da questão conclui 

que, é improcedente os argumentos dos recursos, conforme determina o item a do 8.4.1, 

devendo manter o resultado da questão. 

 

PARECER: 

 Diante dos argumentos supracitados, considera-se o argumento do recurso INDEFIRO, 

mantem-se a resposta a questão. GABARITO MANTIDO. 

 

con-ti-nuá-va-mos 

 

 Quantas sílabas tem continuávamos? 5 sílabas 

 É uma palavra proparoxítona (acento tónico na antepenúltima sílaba). 

■ Ditongo uá. Veja mais exemplos do palavras con 'uá'. 

■ Possível dígrafo vocálico on. Veja mais exemplos do palavras con 'on'. 

 

https://www.separaremsilabas.com/index.php?lang=index.php&p=continu%C3%A1vamos

&button=Separa%C3%A7%C3%A3o+das+s%C3%ADlabas acesso em 10/12/2019 

 

 

Separação de sílabas normais: 

 

con-ti-nuá-va-mos 

 

https://www.separarensilabas.com/index-pt.php acesso em 10/12/2019 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditongo
http://www.palavras.net/search.php?m=u%C3%A1&d=17&tv=2
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADgrafo
http://www.palavrasque.com/pesquisar.php?m=on
https://www.separaremsilabas.com/index.php?lang=index.php&p=continu%C3%A1vamos&button=Separa%C3%A7%C3%A3o+das+s%C3%ADlabas
https://www.separaremsilabas.com/index.php?lang=index.php&p=continu%C3%A1vamos&button=Separa%C3%A7%C3%A3o+das+s%C3%ADlabas
https://www.separarensilabas.com/index-pt.php


CARGO: Monitor de Creche – Prova 19 

 

QUESTÃO 19:  

 

ANÁLISE DO RECURSO: 

Após análise da argumentação do(a) recorrente, a Banca de elaboração da questão conclui 

que, é procedente os argumentos dos recursos, conforme determina o item a do 8.4.1, 

devendo ser anulada a questão. 

PARECER: 

 Diante dos argumentos supracitados, considera-se o argumento dos recursos DEFERIDO, 

anula-se a questão. 

 

Bom Retiro, 10 de dezembro de 2019. 

 

Ericleia Faustino da Mota                              Verlani Possenti 

 

 

Marilu de Almeida                                      Joelma Menegaz 

 


