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Prefeitura Municipal de Franca 
 

Recursos contra o Gabarito Provisório da prova aplicada no Processo Seletivo: 
Prefeitura Municipal de Franca 

 

 
 

 

 
Questão nº 04 

 

Candidato: MARIANA GIAQUETO JACINTO 
 
Resposta: Prezada candidata, 

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

Em análise ao questionamento da recorrente, esclarecemos que a palavra “enciclopédia” é uma palavra 

proparoxítona, pois, de acordo com o Dicionário Michaelis, a forma correta de separação silábica é: EN – 
CI – CLO – PÉ – DI – A.  

Fonte: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/enciclop%C3%A9dia/   
 

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

 
 
 

Questão nº 13 
 

Candidato: FELIPE EDUARDO SILVA LEITE 

 
Resposta: Prezado candidato, 

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

Não procede a alegação do recorrente. Na alternativa “A” a palavra “demasiado” é um advérbio de                

intensidade, não correspondendo com o que foi solicitado na questão. Já na alternativa “B” a palavra 
“melhor” é um advérbio de modo.  

Fonte: https://www.todamateria.com.br/adverbio/   
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/enciclop%C3%A9dia/
https://www.todamateria.com.br/adverbio/
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Questão nº 35 

Candidato: MARIANA GIAQUETO JACINTO 
 
Resposta: Prezada candidata, 

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

Em análise ao recurso, foi verificado que as alternativas A, B e C apresentam locução prepositiva: 

(A) A professora conversou com os alunos acerca das consequências da indisciplina.  
(B) Ainda não sei o que pode ser feito a respeito disso.  

(C) Diante do exposto, é imperativo que se tomem medidas drásticas.  
A questão solicita a indicação da alternativa que NÃO apresenta locução prepositiva, sendo então a 

alternativa  “D” a correta.  
 

 

Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se pela 
alteração do gabarito da questão de B para D. 
 
 

Questão nº 56 

 
 

Candidatos: CAMILA CRISTINA RODRIGUES CARBONE, JOAO MARCELO TONETTO DE 
ALMEIDA, LARA NASCIMENTO CAMPOS e LUIZ EDUARDO DE ASSIS MOREIRA. 
 

Resposta: Prezados(as) candidatos(os), 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue:  
Procede a alegação dos recorrentes. Nas alternativas “A” e “C” todas as palavras estão corretamente 

grafadas. 

 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se pela 
anulação da questão. 

 
 

 

Questão nº 66 

 

Candidato: MARIA LUISA MONTANAR SALLES 
 

Resposta: Prezada candidata, 
 

 A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue:  
Procede a alegação do recorrente. As alternativas “C” e “D” apresentam o adjetivo flexionado no grau 

superlativo absoluto sintético de forma correta. 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se pela 
anulação da questão. 
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Questão nº 81 

 

Candidato: MARIA LUISA MONTANAR SALLES 
 
Resposta: Prezada candidata, 

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

Procede as alegações da recorrente. Na alternativa “C” são apresentadas palavras homônimas 
perfeitas, ou seja, com a mesma escrita e pronúncia. Já na alternativa “A” são apresentadas palavras 

homônimas homógrafas, ou seja, com a mesma escrita, porém com a pronúncia diferente. Como a 

questão solicita a indicação de palavras homônimas homógrafas, a alternativa deve ser alterada para 
letra “A”. 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se pela 
anulação da questão. 
 
 

Questão nº 88 

 

Candidato: JULIA GOBI TURIN 
 

Resposta: Prezada candidata, 
 

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

Não procede a alegação da recorrente, pois “trás” e “traz” são palavras homófonas, ou seja, palavras 
que apresentam a mesma fonética, são pronunciadas de forma igual, mas que apresentam significados 

e escritas diferentes. Já nas outras alternativas restantes, são apresentadas palavras parônimas, ou 
seja, que são escritas de forma parecida, são pronunciadas de forma parecida e apresentam 

significados diferentes. Podemos concluir que a diferença está na pronúncia das palavras. Enquanto as 
homófonas têm a mesma pronúncia (“trás” e “traz”), as parônimas têm pronúncia parecida, mas não 

igual (“mandado” e “mandato”).  

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

 

Questão nº 95 

 

Candidato: FELIPE EDUARDO SILVA LEITE, LETICIA MARIA ADANI SANCHES e RAQUEL GIACON 
DE MAGALHAES GOMES. 
 
Resposta: Prezados(as) candidato(as), 

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

 Procede a alegação dos recorrentes. O único antônimo aceitável dentre as alternativas para a palavra      

PROLIXO é a alternativa (A) Abreviado.  
 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se pela 
alteração do gabarito da questão de C para A. 
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Questão nº 110 

 

Candidato: HELENA NUNES PAPACIDERO e MARIA EDUARDA MENDES 

 
Resposta: Prezadas candidatas, 
 

Procede a alegação dos recorrentes, há erro na formulação do enunciado, impossibilitando o candidato a 
indicar a alternativa correta.  

 
 
Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se pela 
anulação da questão. 
 
 

 

Questão nº 116 

 

Candidato: MARIA LUISA MONTANAR SALLES 

 
 

Resposta: Prezada candidata, 
 

Procede a alegação da candidata, a guia a ser acessada para alterar o espaçamento entre linhas é Página 
Inicial.  

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se pela 
alteração do gabarito da questão de B para A. 
 

INFORMÁTICA 


