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PREFEITURA DE SOROCABA SEDU - CONTINUO 

 

Recursos contra o Gabarito Provisório da prova aplicada no mês de Janeiro do Processo 
Seletivo: Prefeitura de Sorocaba 

 
 

 

 
Questão nº 2 

 

Candidato: Katia de Moraes  
 

Resposta: Prezada candidata, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
 

O argumento não procede.  
 

A alternativa “A” é a resposta correta, pois arrogante e egoísta não são sinônimos. 

Sinônimos de arrogante:  

1 afetado, ufano, esnobe, altaneiro, altivo, amaneirado, convencido, desdenhoso, desvanecido, empafiad

o, emproado, entufado, imodesto, insolente, jactancioso, orgulhoso, pedante, presumido, presunçoso, pr
etensioso, soberbo, sobranceiro, vaidoso, vanglorioso, assoberbado, alteroso, bizarro, cachaceiro, chibant

e, ereto, fátuo, ganjento, imperativo, imperioso, imponente, importante, indômito, inflado, jupiteriano, m

etido, nojento, osten-sivo, prepotente, rompante, snob, topetudo, túmido, vão, ventoso. 
2 atrevido, petulante, audacioso, desaforado, desrespeitoso, grosseiro, insolente, mal-

educado, malcriado, ousado, abusado, confiado. 
 

Sinônimos de egoísta: 
1 individualista, autocentrado, egocêntrico. 

2 interesseiro, comodista. 

(Fonte: www.sinonimos.com.br) 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se pela 
ratificação do gabarito da questão. 
 

 
Questão nº 03 

 

Candidato: Katia de Moraes 
 
Resposta: Prezada candidata, 

 

A Banca Examinadora analisou os recursos interpostos e decidiu o que segue: 
O argumento não procede.  

A questão solicita que o candidato indique a resposta correta para a utilização do sinal de pontuação 
aspas (“ “), e não a incorreta.  

Diante do exposto, a alternativa correta é “B”, conforme divulgado no gabarito. 

 
 

Língua Portuguesa 

https://www.sinonimos.com.br/atrevido/
https://www.sinonimos.com.br/petulante/
https://www.sinonimos.com.br/audacioso/
https://www.sinonimos.com.br/desaforado/
https://www.sinonimos.com.br/desrespeitoso/
https://www.sinonimos.com.br/grosseiro/
https://www.sinonimos.com.br/insolente/
https://www.sinonimos.com.br/mal-educado/
https://www.sinonimos.com.br/mal-educado/
https://www.sinonimos.com.br/malcriado/
https://www.sinonimos.com.br/ousado/
https://www.sinonimos.com.br/abusado/
https://www.sinonimos.com.br/confiado/
https://www.sinonimos.com.br/individualista/
https://www.sinonimos.com.br/autocentrado/
https://www.sinonimos.com.br/egocentrico/
https://www.sinonimos.com.br/interesseiro/
https://www.sinonimos.com.br/comodista/
http://www.sinonimos.com.br/
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Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se pela 
ratificação do gabarito da questão. 
 
 

Questão nº 04 
 

Candidato: Katia de Moraes 

 

Resposta: Prezada candidata, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
 

O argumento não procede.  

 

A candidata alega que todas as alternativas estão corretas, não restando assim uma opção para 

indicar. Não procede a alegação da recorrente, já que na alternativa “B”, o termo “acerca” não  foi 
empregado de forma correta, sendo então a resposta correta para a questão nº 4. Vejamos: 

A campanha arrecadou acerca de vinte quilos de alimentos.  

“Acerca” é um advérbio que significa que algo está próximo.  

“Cerca de” significa “aproximadamente”. 

(Fonte: www.todamateria.com.br ) 

Portanto, a frase correta seria: “A campanha arrecadou cerca de vinte quilos de alimentos”. 

Nas outras alternativas, os termos em destaque foram empregados de forma correta.  

Diante do exposto, a alternativa correta é “B”, conforme divulgado no gabarito.  

 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se pela 
ratificação do gabarito da questão. 

 
 

Questão nº 05 
 

Candidato: Katia de Moraes 

 

Resposta: Prezada candidata, 
 

A Banca Examinadora analisou os recursos interpostos e decidiu o que segue: 

 
O argumento não procede.  

 

A candidata alega que todas as alternativas estão corretas, não restando assim uma opção para 

indicar. Não procede a alegação da recorrente, já que na alternativa “B” o verbo haver foi 

empregado de forma incorreta. Utiliza-se "haver" sempre na terceira pessoa do singular quando ele 
tem o mesmo sentido de "existir".  

(Fonte:https://novaescola.org.br/conteudo/2569/como-fazer-a-concordancia-do-verbo-haver) 

Portanto, a frase correta seria: “Havia sérios problemas na cidade”. 

Nas outras alternativas a concordância verbal está correta.   

Diante do exposto, a alternativa correta é “B”, conforme divulgado no gabarito. 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se 
pela ratificação do gabarito da questão. 

 

http://www.todamateria.com.br/
https://novaescola.org.br/conteudo/2569/como-fazer-a-concordancia-do-verbo-haver

