
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL

COMISSÃO DE TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 02 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL, Estado de Mato Grosso, através da COMISSÃO DE TESTE
SELETIVO designada pela Portaria nº 193/2021 de 05 de novembro de 2021, neste ato representada pela
Presidente abaixo subscrita, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e,

Considerando, a realização das provas teóricas e a divulgação dos gabaritos preliminares do Processo
Seletivo Simplificado nº 01/2021;

Considerando também, a interposição de recursos por parte de duas candidatas;

Considerando ainda, a análise dos recursos interpostos após a divulgação do Gabarito Preliminar;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público as respostas aos recursos interpostos pelas candidatas Márcia dos Santos e
Rosiane Aparecida Pereira de Lima, quanto ao Gabarito Preliminar do Processo Seletivo Simplificado de
nº 01/2021 da Prefeitura Municipal de União do Sul, de conformidade com os pareceres anexados a este
Edital Complementar Nº 02/2021 como partes integrantes.

Art. 2º - Os dois recursos apresentados pelas recorrentes foram indeferidos.

Art. 3º - Este Edital Complementar Nº 02 ao Edital de Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2021 entra em
vigor na data de sua publicação.

União do Sul, 13 de dezembro de 2021.

ORLANDA MOCELIN
Presidente da Comissão de Teste Seletivo



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL

COMISSÃO DE TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO

NÍVEL MÉDIO
Leia o texto abaixo e faça o que é pedido para as questões de 1 a 5.

Questão – 03
Na oração “Segura aí, Mônica”, o sujeito é:

A) Segura.
B) Mônica.
C) Indeterminado.
D) Oculto (tu).

Gabarito: D
Fundamentação da resposta: o sujeito do verbo “segura” é oculto, uma vez que o verbo encontra-se no
imperativo.

Nível: Médio Completo
Concurso: PSS Nº 001/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL

Cargo: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Nome: Márcia dos Santos

Nro Questão: 3

Descrição
Envio:

Solicito revisão da questão de número 03 do teste seletivo da Prefeitura Municipal de União do
Sul, realizado dia 06/12/2021, pois a mesma apresenta resposta inadequada de acordo com o
contexto da tira, onde lê-se: Na oração "Segura aí Mônica", o sujeito é: JUSTIFICATIVA:
De acordo com o Gabarito preliminar a resposta correta seria a letra D- Oculto (tu); porém o
sujeito está explícito MÔNICA, pois na fala a personagem Magali, dirige-se diretamente à Mônica,
assim sendo a resposta correta é letra B- Mônica.

Descrição
Resposta:

Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
O sujeito jamais pode ser separado do predicado pela vírgula. O termo, “Mônica”, na oração,
é um vocativo. O verbo da oração, está no imperativo, conjugado na segunda pessoa do
singular. (segura tu, segure você, seguremos nós...). Sendo assim, indeferimos o recurso.



NÍVEL SUPERIOR
Leia o texto abaixo e faça o que é pedido para as questões de 1 a 5.

Questão – 03
Em “Égua da chuva que vai cair”, a oração destacada funciona como adjunto adnominal do termo anterior.
Trata-se, portanto, de uma oração:

A) adjetiva.
B) substantiva.
C) coordenada assindética.
D) adverbial.

Gabarito: A
Fundamentação da resposta: a oração em destaque é adjetiva restritiva.

Nível: Médio Superior
Concurso: PSS Nº 001/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL

Cargo: PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nome: Rosiane Aparecida Pereira de Lima

Nro
Questão: 3

Descrição
Envio:

Solicito revisão da questão de número 03 do teste seletivo da Prefeitura Municipal de União do Sul,
realizado dia 06/12/2021, pois a mesma apresenta discordância quanto a redação da questão, onde
lê-se:
Em "Égua da chuva que vai cair", a oração destacada funciona como adjunto adnominal do termo
anterior. Trata-se, portanto, de uma oração: JUSTIFICATIVA PARA REVISÃO:
O adjunto adnominal é um termo que caracteriza o substantivo, na oração apresentada há uma
locução verbal (VAI CAIR) e não pode ser usada como adjunto adnominal.
Tendo em vista que o trecho apresentado, mostra uma única oração (possui apenas 01 LOCUÇÃO
VERBAL), ao mencionar A ORAÇÃO DESTACADA, dá a entender que há mais que uma oração
no contexto.
a expressão destacada não é uma característica para ser classificada como ADJETIVA

Descrição
Resposta:

Recurso Indeferido.
RESPOSTA FUNDAMENTADA:
A oração em destaque tem como conectivo o pronome relativo, o qual só aparece em orações
adjetivas. Isto é possível de ser comprovado, ao substituir a palavra “que” por “a qual”. A
oração adjetiva restritiva, tal qual a da oração destacada, funciona como adjunto adnominal do
substantivo anterior, neste caso a palavra “chuva”.
Diante do exposto, indeferimos o recurso.


