
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA 

ESTADO DE SÃO PAULO  
 
 

 

RESPOSTAS AO RECURSOS IMPETRADAS CONTRA GABARITO DA PROVA 

OBJETIVA E PONTUAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 01/2021 

 

A Prefeitura do Município de Motuca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação vigente, por meio da Arrimo Concursos, TORNA PÚBLICO os pareceres dos 
recursos de acordo com o item 11 do Edital de Abertura 001/2021 interpostos contra as questões da 
prova objetiva (gabarito) e recurso de Pontuação. 
 

Art. 1º Conforme o item 11 do Edital de Abertura n° 001/2021, se da análise do recurso resultar anulação 
de questão (ões), os pontos referentes à (s) mesma (s) será (ão) atribuído (s) a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido, se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial 
preliminar de qualquer questão da prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, 
independentemente de   recorrido. 
 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Comunicado dos Recursos 
Recebidos. 

 

 
 
 

JOÃO RICARDO FASCINELI  
PREFEITO MUNICIPAL 
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RESPOSTAS AO RECURSOS 

EDITAL 001/2021 

 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 414 

 

CARGO: HISTÓRIA  
QUESTÃO: 13 
RECURSO: Pedido de Anulação da Questão, conforme recurso enviado. 
RESULTADO DA ANÁLISE: Recursos Indeferido 
JUSTIFICATIVA:   
 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, embora o termo apresentado 
esteja incorreto, o conteúdo e o recorte proposto no enunciado bastam para que o candidato faça 
a inferência correta da temática da questão. Desse modo, reitero a alternativa A como gabarito 
correto da questão. FONTE: http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-
plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014. 
 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 414 
 
CARGO: HISTÓRIA  
QUESTÃO: 25 
RECURSO: Pedido de Anulação da Questão, conforme recurso enviado. 
RESULTADO DA ANÁLISE: Recursos Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, sim, a história estuda a ação do 
homem no tempo. Embora o candidato não apresente nenhum embasamento para incorrer contra 
a afirmação, o exposto se baseia num célebre marco historiográfico redigido pro Marc Bloch em 
Apologia da história, também remete a uma profunda reflexão historiográfica a qual marca os 
embates epistemológicos de teoria da história da segunda metade do século XX. Este tema propõe 
em sua linha mais genérica que a ampliação do posicionamento de Bloch para o “estudo do 
PASSADO”, termo este cuja polissemia permite relacionar diversos aspectos, sejam espaço, 
tempo, recorte, etc. Em suma, tal reflexão do ponto de vista de uma prova objetiva de múltipla 
escolha é irrelevante, pois não fere com os objetivos do exercício, tampouco coloca em dúvida tal 
afirmação, pois o debate historiográfico segue, e os posicionamentos estão longe de serem 
homogêneos. Em segundo lugar, ainda que haja um erro de digitação que descreve o século 
corretamente, a mera referência à escravidão no Rio de Janeiro basta para que qualquer 
historiador faça a inferência da cronologia da história colonial (e imperial) brasileira. Por último, 
tampouco é incorreto o posicionamento da Pequena África como expõe o enunciado, visto que a 
terminologia utilizada também se refere à uma região geograficamente delimitada. Não existem 
duas Pequenas Áfricas na cidade do Rio de Janeiro com as características históricas 
apresentadas, toda informação necessária para a resolução da questão foi fornecido no 
enunciado da questão e na alternativa gabarito. Desse modo, reitero a alternativa B como resposta 
correta da questão. FONTE: GUIMARÃES, Roberta Sampaio. A utopia da pequena África: projetos urbanísticos, 

patrimônio e conflitos na Zona Portuária Carioca. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2014. 
 

*No gabarito: Letra Z significa questão anulada, a pontuação é dada a todos os candidatos. 

**Na leitura do Cartão: Letra M significa múltipla resposta na leitura do cartão. 

Nota: A grafia dos recursos efetuados pelos candidatos foi mantida da forma como nos foi enviada. 

http://www.motuca.sp.gov.br/
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 201 

CARGO: GEOGRAFIA  

QUESTÃO: 16 

RECURSO: Pedido de Revisão e Anulação da Questão, conforme recurso enviado. 

RESULTADO DA ANÁLISE: Recursos Indeferido 

JUSTIFICATIVA:  

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, primeiramente existem 
certificações internacionais que garantem padrões mínimos de qualidade no mundo globalizado. 
Por exemplo, a certificação ISSO, reconhecida por mais de 164 países, de modo que sua 
importância global exige o cumprimento de certas regras pelos setores industriais de produção, 
incorporados tanto à nível nacional quanto internacional nas trocas comerciais. Commodities se 
refere a determinados bens ou produtos de origem primária, cujo alto valor de mercado, as 
transformam em setores estratégicos da economia, por exemplo, petróleo, carvão mineral, entre 
outros. Quando um produto se transforma em commodity ele passa a ter seu valor calculado a 
partir das cotações do mercado internacional, gerido pelas grandes bolsas de valores, não mais 
pelo seu valor de produção. Portanto, há um processo não apenas econômico, mas também 
histórico, a partir do qual as commodities variam segundo os interesses globais exigidos pelo 
contexto no qual se insere. Por exemplo, no Brasil, uma das principais commodities da atualidade 
é a soja. Desse modo, é correto afirmar que “alguns bens se transformam em commodities” como 
está descrito no item questionado pelo candidato. FONTE: 
https://www.capitalresearch.com.br/blog/investimentos/commodities-brasil/ 
http://revistas.planejamento.rs.gov.br/index.php/indicadores/article/view/2811/3119 

 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 416 

CARGO: ARTES 

QUESTÃO: 16 

RECURSO: Pedido de Anulação da Questão, conforme recurso enviado. 

RESULTADO DA ANÁLISE: Recursos Indeferido 

JUSTIFICATIVA:   

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, embora o termo apresentado 
esteja incorreto, o conteúdo e o recorte proposto no enunciado bastam para que o candidato faça 
a inferência correta da temática da questão. Desse modo, reitero a alternativa D como gabarito 
correto da questão. FONTE: http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-
plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-201 

 

 

 

 

 

*No gabarito: Letra Z significa questão anulada, a pontuação é dada a todos os candidatos. 

**Na leitura do Cartão: Letra M significa múltipla resposta na leitura do cartão. 

Nota: A grafia dos recursos efetuados pelos candidatos foi mantida da forma como nos foi enviada. 

http://www.motuca.sp.gov.br/
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 5 

CARGO: GEOGRAFIA 

MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO: 

 

 

RESPOSTA:  
(X) DEFERIDO  
( ) INDEFERIDO  
 
FUNDAMENTAÇÃO:  
 
Foi realizado analisado a leitura do vosso cartão resposta 
(disciplina de geografia) onde apresentou os seguintes 
resultados abaixo 
 
A leitura do cartão de respostas do candidato verificou o 
seguinte:  
 
Gabarito*:                CCABCBACDBCADDDADCCAAAACD 
 
Leitura do Cartão**: DDABCCACBCAAABAADCBAAAADD 
 
Acertos Português: 03 (três)    

Acertos Matemática: 02 (dois)   

Acertos Pedagógicos: 01 (um)  

Acertos Específicas: 08 (oito)   

Total de Acertos: 14 (Questões) 

  

Total da Pontuação: 50,00 (cinquenta) pontos  

 

 

*No gabarito: Letra Z significa questão anulada, a pontuação é dada a todos os candidatos. 

**Na leitura do Cartão: Letra M significa múltipla resposta na leitura do cartão. 

Nota: A grafia dos recursos efetuados pelos candidatos foi mantida da forma como nos foi enviada. 

http://www.motuca.sp.gov.br/
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 87 

 
CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 
 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO: 

O presente recurso fundamenta-se diante da incoerência entre as alternativas assinaladas na folha de resposta entregue e a 
pontuação publicada na classificação. As alternativas assinaladas na minha folha de resposta que foi entregue contém 
exatamente 5 acertos referentes à área de língua portuguesa. Tais respostas foram conferidas com ambos gabaritos 
publicados. Ou seja, na área de língua portuguesa tive acerto de 100% o que corresponde a 25 pontos. Porém, na classificação 
os pontos registrados são apenas 15. Desse modo, a pontuação referente à área de lingua portuguesa publicada na 
classificação está errada. De acordo com os gabaritos publicados, na área de língua portuguesa acertei as 5 questões 
referentes a 25 pontos e não 15 pontos (como consta na classificação). 

 

RESPOSTA:  
(X) DEFERIDO  
( ) INDEFERIDO  
 
 
FUNDAMENTAÇÃO:  
 
Foi realizado analisado a leitura do vosso cartão resposta onde 
apresentou os seguintes resultados abaixo 
 

A leitura do cartão de respostas do candidato verificou o seguinte:  
 

Gabarito*:                CCABCBACDBCADDDAADBDBBADC 
 

Leitura do Cartão**: CCABCBACBBDAACDAADBDBBCDB 
 

 
Acertos Português: 05 (cinco)    

Acertos Matemática: 04 (quatro)   

Acertos Pedagógicos: 02 (dois)  

Acertos Específicas: 08 (oito)   

Total de Acertos: 19 (Questões)  

Total da Pontuação: 75,00 (setenta e cinco) pontos  

 

 

 

 

*No gabarito: Letra Z significa questão anulada, a pontuação é dada a todos os candidatos. 

**Na leitura do Cartão: Letra M significa múltipla resposta na leitura do cartão. 

Nota: A grafia dos recursos efetuados pelos candidatos foi mantida da forma como nos foi enviada. 

http://www.motuca.sp.gov.br/
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 357 

 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO: Solicitou a correção da pontuação. 

 
RESPOSTA:  
() DEFERIDO  
(X) INDEFERIDO  

 
FUNDAMENTAÇÃO:  
 
Conforme Edital de Retificação sobre o item 7 alterando as informações contidas no subitem 7.29. 
 

Fica mantido a Pontuação de acordo com o Edital Preliminar da Classificação Final, conforme 
cronograma do Processo Seletivo Edital 001/2021, a data provável para divulgação da Classificação Final 
e homologação será dia 05 de fevereiro 2021. 

 
Gabarito*:               CCABCBACDBCADDDAADBDBBADC 

Leitura Do Cartão*: CAABCBACDBCAACBABDBDBBDDC 

 
 
 

Acertos Português: 04 (quatro)    

Acertos Matemática: 05 (quatro)   

Acertos Pedagógicos: 02 (dois)  

Acertos Específicas: 08 (oito)   

Total de Acertos: 19 (dezenove)  

 

Total da Pontuação: 75,00 (setenta e cinco) pontos  

 

 

 

 

 

 

 

*No gabarito: Letra Z significa questão anulada, a pontuação é dada a todos os candidatos. 

**Na leitura do Cartão: Letra M significa múltipla resposta na leitura do cartão. 

Nota: A grafia dos recursos efetuados pelos candidatos foi mantida da forma como nos foi enviada. 

http://www.motuca.sp.gov.br/
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 75 
 

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA 

MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO: 

“Gostaria que minha pontuação da classificação preliminar do 
Processo Seletivo 001/2021 do Munícipio de Motuca fosse revista e 
reavaliada. Pois creio que houve um equívoco para a minha pontuação 
estar abaixo do que deveria ser. Principalmente sobre as questões de 
Língua Portuguesa e Matemática, nas quais acertei todas dessas 
respectivas disciplinas e na classificação posta hoje não estar de 
acordo. De acordo com a correção do Gabarito Oficial eu deveria estar 
com 5 pontos a mais na média final. Agradeço pela Atenção”  

 
RESPOSTA:  
(X) DEFERIDO  
() INDEFERIDO 

 
FUNDAMENTAÇÃO:  
 
Gabarito*:               CCABCBACDBCCDDDADDBBACBAB 

Leitura Do Cartão*: CCABCBACDBDBCDDADCBCACBAC 
 

Acertos Português: 05 (cinco)    

Acertos Matemática: 05 (cinco)   

Acertos Pedagógicos: 02 (dois)  

Acertos Específicas: 07 (sete)   

Total de Acertos: 19 (Questões)  

Total da Pontuação: 77,50 (setenta e sete virgula cinco) pontos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*No gabarito: Letra Z significa questão anulada, a pontuação é dada a todos os candidatos. 

**Na leitura do Cartão: Letra M significa múltipla resposta na leitura do cartão. 

Nota: A grafia dos recursos efetuados pelos candidatos foi mantida da forma como nos foi enviada. 

http://www.motuca.sp.gov.br/
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 234 
 

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I  

MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO: 

“Gostaria que minha pontuação da classificação preliminar do 
Processo Seletivo 001/2021 do Munícipio de Motuca fosse revista e 
reavaliada. Pois creio que houve um equívoco para a minha pontuação 
estar abaixo do que deveria ser. Principalmente sobre as questões de 
Língua Portuguesa e Matemática, nas quais acertei todas dessas 
respectivas disciplinas e na classificação posta hoje não estar de 
acordo. De acordo com a correção do Gabarito Oficial eu deveria estar 
com 5 pontos a mais na média final. Agradeço pela Atenção”  

 
RESPOSTA:  
() DEFERIDO  
(X) INDEFERIDO 

 
FUNDAMENTAÇÃO:  
 
Gabarito*:               CCABCBACDBCADDDAADBDBBADC 

Leitura Do Cartão*: ACABCBACBBDBDDAAADBCABADC 
 
 

Acertos Português: 04 (quatro)    

Acertos Matemática: 04 (quatro)   

Acertos Pedagógicos: 02 (dois)  

Acertos Específicas: 08 (oito)   

Total de Acertos: 18 (Questões)  

 

Total da Pontuação: 70,00 (setenta) pontos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*No gabarito: Letra W significa questão anulada e/ou múltipla resposta, caso anulada a pontuação é dada a todos os candidatos. 

**Na leitura do Cartão: Letra Z significa resposta zerada na leitura do cartão. 

Nota: A grafia dos recursos efetuados pelos candidatos foi mantida da forma como nos foi enviada. 
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 246 
 

CARGO: GEOGRAFIA  

MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO: 

“Gostaria que minha pontuação da classificação preliminar do Processo Seletivo 001/2021 do Munícipio de Motuca 
fosse revista e reavaliada. Pois creio que houve um equívoco para a minha pontuação estar abaixo do que deveria 
ser. Principalmente sobre as questões de Língua Portuguesa e Matemática, nas quais acertei todas dessas 
respectivas disciplinas e na classificação posta hoje não estar de acordo. De acordo com a correção do Gabarito 
Oficial eu deveria estar com 5 pontos a mais na média final. Agradeço pela Atenção”  

 
RESPOSTA:  
(X) DEFERIDO  
() INDEFERIDO 

 
FUNDAMENTAÇÃO:  
 
Gabarito*:               CCABCBACDBCADDDADCCAAAACD 

Leitura Do Cartão*: CCABCBACDBCACACACDDAAADCB 
 
 
 

Acertos Português: 05 (cinco)    

Acertos Matemática: 05 (cinco)   

Acertos Pedagógicos: 02 (dois)  

Acertos Específicas: 05 (cinco)   

Total de Acertos: 17 (dezessete)  

 

 

Total da Pontuação: 72,50 (setenta e dois virgula cinco) pontos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*No gabarito: Letra W significa questão anulada e/ou múltipla resposta, caso anulada a pontuação é dada a todos os candidatos. 

**Na leitura do Cartão: Letra Z significa resposta zerada na leitura do cartão. 

Nota: A grafia dos recursos efetuados pelos candidatos foi mantida da forma como nos foi enviada. 
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 201 
 

CARGO: GEOGRAFIA  

Solicita verificação das respostas da disciplina matemática”  

 
RESPOSTA:  
(X) DEFERIDO  
() INDEFERIDO 

 
FUNDAMENTAÇÃO:  
 
Gabarito*:               CCABCBACDBCADDDADCCAAAACD 

Leitura Do Cartão*: CCABABACDBCACDBCCCDAADACD 
 
 
 

Acertos Português: 04 (quatro)    

Acertos Matemática: 05 (cinco)   

Acertos Pedagógicos: 03 (três)  

Acertos Específicas: 06 (seis)   

Total de Acertos: 18 (dezoito)  

 

 

Total da Pontuação: 75,00 (setenta e cinco) pontos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*No gabarito: Letra W significa questão anulada e/ou múltipla resposta, caso anulada a pontuação é dada a todos os candidatos. 

**Na leitura do Cartão: Letra Z significa resposta zerada na leitura do cartão. 

Nota: A grafia dos recursos efetuados pelos candidatos foi mantida da forma como nos foi enviada. 
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 181 
 

CARGO: GEOGRAFIA  

Solicita revisão da nota, pois a pontuação não condiz com meus acertos de acordo com o Gabarito, pontuação de 
matemática constou zerada na divulgação do Resultado Preliminar”  

 
RESPOSTA:  
(X) DEFERIDO  
() INDEFERIDO 

 
FUNDAMENTAÇÃO:  
 
Gabarito*:               CCABCBACDBCADDDADCCAAAACD 

Leitura Do Cartão*: CACDADACDBCBBDDDADBDAABBD 

 
 
 
 

Acertos Português: 01 (Português)    

Acertos Matemática: 04 (matemática)   

Acertos Pedagógicos: 03 (três)  

Acertos Específicas: 03 (três)   

Total de Acertos: 11 (onze)  

 

 

Total da Pontuação: 47,50 (quarenta e sete virgula cinquenta) pontos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*No gabarito: Letra W significa questão anulada e/ou múltipla resposta, caso anulada a pontuação é dada a todos os candidatos. 

**Na leitura do Cartão: Letra Z significa resposta zerada na leitura do cartão. 

Nota: A grafia dos recursos efetuados pelos candidatos foi mantida da forma como nos foi enviada. 
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