PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
PROCESSO SELETIVO 02/2019

RETIFICAÇÃO NO GABARITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA/SP – PROCESSO SELETIVO 02/2019

A Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor, considerando o Gabarito Preliminar publicado na data de 08.12.2019, torna público a
retificação do mesmo e as justificativas para tanto, de acordo com o seguinte:

1. DA AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
1.1.

A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, distribuídos
proporcionalmente em conformidade com o número de questões válidas da Prova Objetiva.

1.2.

O número de questões válidas será o total de questões da Prova Objetiva subtraída a quantidade
de questões eventualmente anuladas.

1.3.

As questões anuladas não serão consideradas como acertos e pontuação para todos os candidatos.
1.3.1. A pontuação das questões anuladas será distribuída proporcionalmente entre as demais
questões válidas da Prova Objetiva, sendo este o único critério válido para o caso de
questões anuladas.

1.4.

A avaliação da Prova Objetiva será efetuada por processamento eletrônico da Folha de Respostas
do candidato que calculará o total de acertos de cada candidato, convertendo esse valor em pontos,
de acordo com a quantidade de questões válidas, conforme a fórmula a seguir:
P = (100 / QV) x TA, onde:
P = Pontuação do Candidato na Prova Objetiva
QV = Quantidade de questões válidas da Prova Objetiva
TA = Total de Acertos do Candidato

1.5.

Para todos os empregos a Prova Objetiva será de caráter classificatório (não eliminatório) de modo
que os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação, inexistindo pontuação
mínima para classificação.

2. DAS RETIFICAÇÕES NO GABARITO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM ÁREA ESPECÍFICA - PEB II – CIÊNCIAS
Questão 37 (Alteração de alternativa correta de “A” para “B”) – A alternativa "A", até então
considerada correta, inverteu as substâncias. De fato, água potável com sal é sistema homogêneo
e água destilada com gelo é sistema heterogêneo. Já a alternativa "B está correta, já que água com
óleo é substância heterogênea, e água destilada é homogênea, motivo pelo qual alterou-se a
alternativa correta de "A" para "B".
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM ÁREA ESPECÍFICA - PEB II – PORTUGUÊS
Questão 25 (Anulada) – Reanalisando a referida questão, constatou-se que o regionalismo pode
ser encontrado em alguns autores românticos, sobretudo nos poetas. (item I correto). A fuga da
realidade é própria da segunda geração, e não da primeira (item II incorreto). Exagero pelo
subjetivismo faz parte da primeira geração (Item III correto). A valorização do elemento indígena
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faz parte também da primeira geração (item IV correto). Portanto, estão corretos os itens I, III e IV.
Como não há nenhuma alternativa condizente com esse resultado, a questão foi anulada.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I (1° AO 5° ANO)
Questão 37 (Anulada) – O período conhecido como lunação leva pouco mais de 29 dias para se
completar, e não pouco mais de 20, como consta na questão. Assim, como não há nenhuma
alternativa afirmando que os itens I e III são verdadeiros, a questão foi anulada.

Laranjal Paulista, 17 de Dezembro de 2019.

DR. ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito
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