ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Administração

EDITAL Nº 5/2013
RESPOSTA AOS RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO
DE PESSOAL EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CD/FNDE N°54/2012

O Município de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Administração,
torna pública a divulgação das respostas aos Recursos impetrados pelos
candidatos do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Educadores e
outros profissionais no Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem
Urbano/Governo Federal/Mec, com fundamento na Resolução nº 54/2012 do
FNDE de 21 de novembro de 2012, o que fazemos nos seguintes termos:
Recurso ID 520133016
Resposta: A questão de nº 24 está no capítulo 1, página 16-Perfil do Jovem
atendido no Projovem Urbano, portanto o anexo II-item 2b1 do edital contempla
o que foi solicitado na questão da prova do certame.
Recurso ID 520133100
Resposta: A questão de nº 24 está no capítulo 1, página 16-Perfil do Jovem
atendido no Projovem Urbano, portanto o anexo II-item 2b1 do edital contempla
o que foi solicitado na questão da prova do certame.
Recurso ID 520131488
Resposta: De acordo com o manual do educador, orientações gerais 2012, página 21,
o gabarito está correto para a questão trata-se da vinculação e integração do Projovem.
Em todas as alternativas aparecem as secretarias nas quais o Projovem está vinculado,
apenas na letra C não aparece onde o Projovem está itegrado, portanto a questão
incorreta é letra C.
Recurso ID 52013076
Não, pois esta caso o edital no item 3 das funções3.4 diz que deverá ter certificado pelo
Prolibras ou possuir licenciatura em letras/libras.
Orientações para implementação da Política de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva.O candidato para tradução e Interpretação deverá ter nível Superior.
Recurso ID 52133016
Os conteúdos da prova de conhecimentos gerais presentes no Edital indicam que a
prova versa sobre as diferentes áreas de conhecimento. Portanto, a questão indicada
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não está em desacordo com o disposto no Edital. A questão de nº 34 foi retirada da
Coleção Provas Comentadas da Editora Ferreira. O fato de também estar disponível
para pesquisa na internet não invalida a presença no certame uma vez que não está
exigido no Edital o ineditismo das questões. A solicitação não anula a questão em voga.
Recurso ID 520133808
Questão 12. Pedido Indeferido. A alternativa correta é, de fato, a letra C, pois a forma de
ver os elementos citados deriva da paixão do autor pela amada, visto que há a
predominância do Eu poético/eu lírico com pronomes e verbos na primeira pessoa do
singular. O olhar da Amada emite a luz responsável pela forma que ele enxerga os
elementos.
Questão 34. Os conteúdos da prova de conhecimentos gerais presentes no Edital
indicam que a prova versa sobre as diferentes áreas de conhecimento. Portanto, a
questão indicada não está em desacordo com o disposto no Edital. A solicitação não
anula a questão em voga.
Recurso ID 520133100
A questão de nº 37 versa sobre um tema da política brasileira recente amplamente
conhecido. A população foi às urnas para escolher o sistema de governo do país. A
questão foi retirada do livro “Conhecimentos Gerais e Atualidades” da Editora Ferreira.
O fato de também estar disponível para pesquisa na internet não invalida a presença no
certame uma vez que não está exigido no Edital o ineditismo das questões. A
solicitação não anula a questão em voga.
Recurso ID 52013359
Indeferido. Primeiro, não há no edital que o texto e as questões devem ser inéditos.
Portanto, o certame está obedecendo aos critérios.
Questões: 32, 33,34, 37, 38 e 40.
A questão de nº 37 versa sobre um tema da política brasileira recente amplamente
conhecido. A população foi às urnas para escolher o sistema de governo do país. A
questão foi retirada do livro “Conhecimentos Gerais e Atualidades” da Editora Ferreira.
As questões de nº 32 e 34 foram retiradas da “Coleção Provas Comentadas” da referida
editora. O fato de também estarem disponíveis para pesquisa na internet não invalida a
presença no certame uma vez que não está exigido no Edital o ineditismo das questões
de nº 33, 38 e 40. Dessa forma, o recurso não anula as questões indicadas.
Recurso ID 520133808
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Pedido indeferido, pois a alternativa correta é, de fato, a letra c, pois a forma de ver os
elementos citados deriva da paixão do autor pela amada, visto que há a predominância
do Eu poético/eu lírico com pronomes e verbos na primeira pessoa do singular. O olhar
da Amada emite a luz responsável pela forma que ele enxerga os elementos

Recurso ID 52013301
A questão 11 torna-se DEFERIDA. A análise do pretendente, após nossa verificação,
procede, mesmo contrariando os gabaritos presentes em vários sites e blogs.
Entretanto, faz-se lógico o requerimento, pondo como CORRETA A ALTERNATIVA DE
LETRA D EM QUE TODOS OS ITENS I E II ESTÃO CORRETAS.
A QUESTÃO nº 17 tem o pedido DEFERIDO para todos, haja vista o erro de
DIGITAÇÃO em as LINGUAS ESTRANGEIRAS faltando o s.
Recurso ID 52013202
A questão 21 da prova de conhecimentos específicos do Projovem para o cargo de
acolhimento a criança é uma ação dentro do programa que porporciona aos jovens pais
o acolhimento dos seus filhos enquanto estiverem em sala de aula. Portanto, o
candidato deverá saber que o Projovem é um programa que tem por objetivo a inclusão
dos jovens.
A elevação da temperatura tem como uma das conseqüências o aumento da
evaporação das águas dos oceanos e possibilita a ocorrência de constantes catástrofe
climáticas em diferentes partes do mundo. Portanto, na questão 31, o item incorreto é o
item E, conforme gabarito. O recurso é improcedente.
Recurso ID 520132942
A questão de número 9 é INDEFERIDA, pois o pretendente analisou a questão 9,
baseando-se na expressão contida na questão 8(estar passando), quando deveria ter
avaliado a questão 9, diante do Contexto. A transição de Político escritor não desfaz
toda a prática política vivenciada durante um longo período da vida, como afirma a
questão 7 com o termo(duradoura). Na 9, a resposta correta é a C, pois deve basear-se
no contexto do tempo vivenciado pela personagem na área política-logo, a expresssão
que demonstra a durabilidade é PASSEI A VIDA.
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Recurso ID 520131565
A questão de número 11 possui alternativas repetidas. Entretanto, não induz ao erro,
pelo contrário, minimiza as possibilidades de erro para quem sabe que o verbo FAZER,
quando indica tempo passado, é impossível, ficando na 3 pessoa do singular, seguindose do verbo HAVER no sentido de existir, também impessoal, e fazendo a flexão normal
do sujeito=ervas daninhas=com o verbo EXISTIR-que não é impessoal. LOGO, a
alternativa correta é a LETRA D, que deve ser mantida.
INDEFERIDO O PEDIDO
Recurso ID 52013670
A questão de nº 24 do certame deverá ser cosiderada letra C, conforme o gabarito com
base nos seguintes critérios:
1) A questão refere-se a nova Lei nº 11.692/2008 que ampara o programa no que
se refere a idade.
2) Conforme o Manual do Educador de Orientações Gerais, página 16-conforme
determina a lei nº 11.692/2008, a faixa etária de atendimento foi ampliada para
18 a 29 anos e aumentou-se a duração do curso para 18 meses.
Recurso ID 52013670
A questão de nº 22 está se referindo a avaliação no Projovem.
Conforme a solicitação do recurso sinalizando a alternativa E como correta, se faz
necessário obsevar que o item II não pode-se considerar correto pois o mesmo diz queBusca efetivar o Sucesso, aprovação e reprovação.
Efetivar a reprovação não é proposta de avaliação de nenhum nível de escolaridade.
Recurso ID 520131561
De acordo com o manual do educador, orientações gerais 2012, pagina 21. O gabarito
está correto, pois a questão trata-se da vinculação e integração do Projovem. Em todos
as alternativas aparecem as secretarias nas quais o Projovem está vinculado. Apenas
na letra C não aparece onde o Projovem está integrado. Portanto, a questão incorreta é
a letra C.
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Recurso ID 520132553
De acordo com o manual do educador, orientações gerais 2012, pagina 21. O gabarito
está correto, pois a questão trata-se da vinculação e integração do Projovem. Em todos
as alternativas aparecem as secretarias nas quais o Projovem está vinculado. Apenas
na letra C não aparece onde o Projovem está integrado. Portanto, a questão incorreta é
a letra C.
Recurso ID 520131488
A questão de nº 27 tem como item incorreto a letra E, pois o aluno do Projovem Urbano
após os 18 meses obtem a formação básica conforme o Manual do Educador de
Orientações Gerais 2012 e não a formação média.
Recurso nº 520132039
A questão de nº 27 tem como o item incorreto a letra E, pois o aluno do Projovem
Urbano após os 18 meses obtem a formação básica conforme o Manual do Educador
de Orientações Gerais 2012 e não a formação média.
Recurso ID 520132039
A questão de número 17 tem o pedido DEFERIDO para todos, haja vista o erro de
DIGITAÇÃO EM as Lingua estrangeriras-faltando o s.
Recurso ID 52013104
A questão de número 17 tem o pedido DEFERIDO para todos, haja vista o erro de
DIGITAÇÃO EM as Lingua estrangeriras-faltando o s.
Recurso ID 52013304
A questão de número 11 torna-se DEFERIDA. A análise do pretendente, após nossa
verificação, procede, mesmo contrariando os gabaritos presentes em vários sites e
blogs. Entretanto, faz-se lógico o requerimento, pondo como CORRETA A
ALTERNETIVA DE LETRA D, em que os itens I e II estão corretos.
A questão de número 17 tem o pedido DEFERIDO para todos, haja vista o erro de
DIGITAÇÃO em as Linguas estrangeiras faltando o s.
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Recurso ID 52013202
A questão 21 da prova de conhecimentos específicos do Projovem para o cargo de
Profissioal de acolhimento a criança é uma ação dentro do programa que proporciona
aos jovens pais o acolhimento dos seus filhos enquanto estiverem em sala de aula.
Portanto, o candidato deverá saber que o Projovem é um programa que tem por objetivo
a inclusão dos jovens.
Recurso ID 520131936
Indeferido. De fato, não fica claro qual o texto e qual a dúvida da aluna. Assim, não há
como proceder à análise do recurso.
Recurso ID 5201395
Os conteúdos da prova de conhecimentos gerais presentes no Edital indicam que a
prova versa sobre as diferentes áreas do conhecimento. Portanto, a questão indicada
não esta em desacordo com o disposto no Edital. A questão de nº 34 foi retirada da
Coleção Provas Comentadas da Editora Ferreira. O fato de também estar disposnível
para pesquisa na internet não invalida a presença no certame uma vez que não está
exigido no Edital o ineditismo das questões. A solicitação não anula as questões em
voga.
Recurso ID 520133658
Recurso Indeferido Preliminarmente. Por duas fortes razões, em primeiro plano pelo não
comparecimento da candidata no processo seletivo simplificado. Como também, aos
questionamentos quanto às questões, não se aterão, tendo em vista o caráter
eliminatório. Assim, não há possibilidade de adentrar no mérito da causa.
Recurso ID 5201311819
Questão 7
O pedido é INDEFERIDO. Segundo gramáticos, inclusive CEGALLA, e a prova segue o
princípio semântico e normativo, meio, quando advérbio, correspondente a UM POUCO.
No contexto, UM POUCO NÃO SUBSTITUI O SENTIDO DE METADE. Assim, a maçã
está MEIO PODRE necessariamente não quer dizer a metade dela. No contexto
habitual, normativo, ninguém diz com a laranja MEIA PODRE. Mantém-se o exemplo
presente em várias gramáticas.
A QUESTÃO nº 17 tem o pedido DEFERIDO para todos, haja vista o erro de
DIGITAÇÃO em as LINGUAS ESTRANGEIRAS faltando o “s”.
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Recurso ID 520131985
Questão 7
O pedido é INDEFERIDO. Segundo gramáticos, inclusive CEGALLA, e a prova segue o
princípio semântico e normativo, meio, quando advérbio, correspondente a UM POUCO.
No contexto, UM POUCO NÃO SUBSTITUI O SENTIDO DE METADE. Assim, a maçã
está MEIO PODRE necessariamente não quer dizer a metade dela. No contexto
habitual, normativo, ninguém diz com a laranja MEIA PODRE. Mantém-se o exemplo
presente em várias gramáticas.
A QUESTÃO nº 17 tem o pedido DEFERIDO para todos, haja vista o erro de
DIGITAÇÃO em as LINGUAS ESTRANGEIRAS faltando o “s”.
Recurso ID 52013164
Questão 8, 11 e 4
O pedido em relação a questão 8 é indeferido. O texto e a questão foram retirados de
uma determinada fonte: questões da FUVEST, presentes em vários outros sites. Não há
INEDITISMO no edital no que concerne às questões e texto, Logo, INDEFERE-SE O
PEDIDO.
A questão de número 11 torna-se DEFERIDA, pois houve erro no gabarito. A
ALTERNARIVA CORRETA É A LETRA D, visto que, após análise, os itens I e II são
corretos. Logo, cabe a pontuação para todos os candidatos, dada a NULIDADE DA
QUESTÃO.
A questão de número 4 é INDEFERIDA. O verbo na forma RECEBIA PERTENCE ao
pretérito imperfeito, logo, a ação não está totalmente concluída. Vide conceito: Expressa
o passado inacabado, um processo anterior ao momento em que se fala, mas que
durou tempo no passado, ou ainda, um fato habitual, diário. Logo, a alternativa correta é
a letra C – permanência do gabarito.

Aracaju - SE, 02 de dezembro de 2013

Edgard D’Avila Melo Silveira
Secretário Municipal da Administração
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