
SEPROD 
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
 

 
 

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS 

CONTRA O GABARITO PARCIAL DE TODOS OS CARGOS 
  

O setor de provas e avaliação da SEPROD reuniu-se junto com a equipe de professores, 

para analisar os recursos administrativos dos candidatos, opostos tempestivamente 

contra a publicação do gabarito parcial, proferindo os seguintes julgamentos e 

esclarecimentos de questões: 

  

Banca Examinadora do Concurso Público. 
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RESPOSTA AOS RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
 
 

A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
 
QUESTÃO: 06 
Resposta: INDEFERIDO 

1 – Antecipamos os agradecimentos pela sinalização feita pela candidata, todavia, esclarecemos 
o seguinte:  

1. 1 – Na proposição de número 3 (o item 3) – registra uso de dois verbos: “sou” – 

conjugado no presente do modo indicativo; “recusam” conjugado no presente 

do modo subjuntivo.  

1. 2 – Vale lembrar que se a candidata se ativesse à série da letra B – perceberia que é a única 
que pode responder à questão, tendo-se o primeiro verbo destacado (porque ele não está 
conjugado no presente do modo subjuntivo). Já explicamos no item anterior. 

2. Esclarecemos que entre as 5 alternativas não existe nenhuma que possa 

contemplar a questão se for diferente do que ora esclarecemos.  

 

QUESTÃO: 10 
Resposta: INDEFERIDO 
 

1 – A alegação da recusante não tem o menor nexo, uma vez que a questão está construída com um 

elemento do texto e o outro que poderia estar ou não no texto, justamente para fazer o par de 

homônimos. 

2 - Não há obrigatoriedade legal para que nenhum deles seja integrante do texto. 

3 – A questão está absolutamente correta e dentro do conteúdo constante do edital. 
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CARGO: PROFESSOR NÍVEL II  

 
QUESTÃO: 11 
Resposta: INDEFERIDO 
 

1 – O enunciado da questão está construído com um texto de Zabala. A fonte 

bibliográfica consta na questão. 

2 – A questão está correta, não cabendo, portanto, recurso. 

 

 
QUESTÃO: 14 
Resposta: DEFERIDO 
Questão anulada 
 

 
QUESTÃO: 15 
Resposta: INDEFERIDO 

1 – Esclarecemos para o recusante que tivemos o cuidado de registrar a fonte bibliográfica – 
do Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

(http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf)  

2 – Informamos que tivemos o cuidado de registrar nos spsis litteris (mesmas letras) os dados 
do texto do  MEC.. 
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CARGO: CUIDADOR DE CRECHE 
 
QUESTÃO: 03 
Resposta: INDEFERIDO 
 

1 –Informamos que o pronome “QUEM” é indefinido interrogativo quando 
aparece em frase interrogativa. 
2 – Segue explicação sobre os pronomes indefinidos. 

Pronomes Indefinidos 

São palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe sentido vago 

(impreciso) ou expressando quantidade indeterminada.  

Por exemplo: Alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-plantadas. 

Não é difícil perceber que "alguém"  indica uma pessoa de quem se fala (uma terceira 

pessoa, portanto) de forma imprecisa, vaga. É uma palavra capaz de indicar um ser 

humano que seguramente existe, mas cuja identidade é desconhecida ou não se quer 

revelar.   

Classificam-se em:  

Pronomes Indefinidos Substantivos: assumem o lugar do ser ou da quantidade 

aproximada de seres na frase. 

São eles: algo, alguém, fulano, sicrano, beltrano, nada, ninguém, outrem, quem, 

tudo. 

Por exemplo:  

 Algo o incomoda?  

 Quem avisa amigo é.  

Pronomes Indefinidos Adjetivos: qualificam um ser expresso na frase, conferindo-lhe 

a noção de quantidade aproximada. 

São eles: cada, certo(s), certa(s). 

Por exemplo:  

 Cada povo tem seus costumes.  

 Certas pessoas exercem várias profissões.  

Note que: 
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Ora são pronomes indefinidos substantivos, ora pronomes indefinidos adjetivos: 

algum, alguns, alguma(s), bastante(s) (= muito, muitos), demais, mais, menos, 

muito(s), muita(s), nenhum, nenhuns, nenhuma(s), outro(s), outra(s), pouco(s), 

pouca(s), qualquer, quaisquer, qual, que, quanto(s), quanta(s), tal, tais, tanto(s), 

tanta(s), todo(s), toda(s), um, uns, uma(s), vários, várias.  

Por exemplo:  

 Poucos vieram para o passeio.  

 Poucos alunos vieram para o passeio.  

Os pronomes indefinidos podem ser divididos em variáveis e invariáveis. Observe o 

quadro: 

Variáveis 

Invariáveis Singular Plural 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

algum 

nenhum 

todo 

muito 

pouco 

vário 

tanto 

outro 

quanto 

alguma 

nenhuma 

toda 

muita 

pouca 

vária 

tanta 

outra 

quanta 

alguns 

nenhuns 

todos 

muitos 

poucos 

vários 

tantos 

outros 

quantos 

algumas 

nenhumas 

todas 

muitas 

poucas 

várias 

tantas 

outras 

quantas 

alguém 

ninguém 

outrem 

tudo 

nada 

algo 

cada 

qualquer           quaisquer  

  

São locuções pronominais indefinidas: 

cada qual, cada um, qualquer um, quantos quer (que), quem quer (que), seja quem 

for, seja qual for, todo aquele (que), tal qual (= certo), tal e qual, tal ou qual, um ou 

outro, uma ou outra, etc. 

Por exemplo:  
Cada um escolheu o vinho desejado. 

Indefinidos Sistemáticos 
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Ao observar atentamente os pronomes indefinidos, percebemos que existem alguns 

grupos que criam oposição de sentido. É o caso de: 

algum/alguém/algo, que têm sentido afirmativo, e nenhum/ninguém/nada, que têm 

sentido negativo; 

todo/tudo, que indicam uma totalidade afirmativa, e nenhum/nada, que indicam uma 

totalidade negativa; 

alguém/ninguém, que se referem a pessoa, e algo/nada, que se referem a coisa; 

certo, que particulariza, e qualquer, que generaliza. 

Essas oposições de sentido são muito importantes na construção de frases e textos 

coerentes, pois delas muitas vezes dependem a solidez e a consistência dos argumentos 

expostos. Observe nas frases seguintes a força que os pronomes indefinidos destacados 

imprimem às afirmações de que fazem parte: 

Nada do que tem sido feito produziu qualquer resultado prático. 

Certas pessoas conseguem perceber sutilezas: não são pessoas quaisquer. 

(http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf50.php) 
 
 
 
 


