PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
CONCURSO PÚBLICO PMLP 01/2017

RETIFICAÇÃO NO GABARITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA/SP - CONCURSO PÚBLICO PMLP Nº 01/2017

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 23.10.2017, 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 habilitatório e classificatório, exceto para
os empregos Médicos (todas as especialidades), cuja Prova Objetiva será apenas de caráter
classificatório.

1.6.

Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver pontuação igual ou superior
a 50 (cinquenta).

2. DAS RETIFICAÇÕES NO GABARITO
AGENTE DE CUIDADOS INFANTIL, GUARDA CIVIL MUNICIPAL (FEMININO E MASCULINO), OFICIAL
DE IMPRENSA, OPERADOR DE MÁQUINA
Questão 06 (Anulada) – A palavra destacada "lamentavelmente" é classificada como advérbio de
modo, não havendo, portanto, qualquer alternativa correta.
Questão 09 (Anulada) – Não existe ordem específica para compreensão das citadas classes
gramaticas, não havendo alternativa correta.
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ANALISTA TRIBUTÁRIO
Questão 33 (Anulada) – Na presente questão foram exigidos conhecimentos específicos sobre a
"Sucessão Legítima", que pertence ao Livro V, Título II, do Código Civil, o que não estava previsto
no edital do certame. O edital exige apenas conhecimentos do Livro V, Título I, do Código Civil, que
trata da "Sucessão em Geral" (CC, artigos 1.784 a 1.828).
Questão 34 (Anulada) – Na alternativa "C" foi utilizada a expressão "retificação", ao invés do termo
"ratificação", que possui sentido absolutamente diverso, tornando a alternativa incorreta e,
portanto, inexistindo qualquer alternativa correta.
COORDENADOR ASSISTENTE DE GESTÃO ESCOLAR
Questão 01 (Anulada) – A palavra destacada "lamentavelmente" é classificada como advérbio de
modo, não havendo, portanto, qualquer alternativa correta.
Questão 25 (Alteração de alternativa correta de “B” para “E”) - De acordo com o artigo 47, § 4º,
da Resolução CNE/CEB n. 04/2010, a avaliação deve ter caráter formativo, e adotar uma estratégia
de progresso individual e contínuo, conforme o que dispõe a alternativa “E” da questão, sendo esta
portanto, a alternativa correta.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM ÁREA ESPECÍFICA – HISTÓRIA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL, SUPERVISOR DE ENSINO PEDAGÓGICO, TÉCNICO ESPORTIVO
Questão 01 (Anulada) – A palavra destacada "lamentavelmente" é classificada como advérbio de
modo, não havendo, portanto, qualquer alternativa correta.
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR
Questão 26 (Anulada) - É controverso se a síndrome de Rett constitui um transtorno do espectro
autista ou um transtorno autônomo. De qualquer modo, caso se considere que ela é um dos
transtornos daquele espectro, ao menos duas alternativas (“D” e “E”) estariam corretas. Caso a
citada síndrome não seja pertencente ao mencionado espectro, nenhuma alternativa estaria
correta. Ou seja, em ambas as hipóteses se tornaria impossível assinalar uma única alternativa
correta.
Questão 27 (Anulada) - No item II faltou o termo "comunicação", resultando em prejuízo para a
adequada interpretação da assertiva e indicação da resposta correta.

Laranjal Paulista, 14 de Novembro de 2017.

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito
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