
 

 

Ofício nº 068/2018. 
Lobato, 05 de dezembro de 2018. 

 

Senhor Presidente, 

 

A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda., após a análise dos recursos interpostos, decide 

sob os seguintes fundamentos: 

 

CARGO/QUESTÃO RESULTADO 
Agente Educacional / 

Professor (diversas áreas) 

/ 01 

INDEFERIDO - Alega-se que todas as alternativas são verdadeiras, pois são conflitos 

existentes na narrativa. O comando da questão solicita a ação que desencadeou o conflito, 

não qual é o conflito do texto. Não há, no comando da questão, solicitação de indicação 

sobre qual seria o conflito da narrativa, mas qual ação o iniciou, marcado pela ação do 

início da chuva. Até o momento da chuva, toda história encontra-se em equilíbrio, há a 

quebra de expectativa justamente com o cair da chuva. 

Agente Educacional / 

Professor (diversas áreas) 

/ 02 

INDEFERIDO - Alega-se que a questão emprega o termo verbo de "elocução", não 

constando no programa do concurso e sendo arcaico e sem uso. O verbo de elocução, 

também conhecido como verbo do dizer, é conteúdo programático do item sobre leitura, 

compreensão e interpretação de texto dos conteúdos do concurso. A sua nomenclatura e 

emprego são usuais nas aulas de língua portuguesa no ensino médio do Brasil,  

ensinado junto com os estudos sobre como as formas de discursos na narrativa se 

apresentam.  

Agente Educacional / 

Professor (diversas áreas) 

/ 03 

INDEFERIDO - Alega-se que a alternativa A) "Não ficou um em cima do caminhão" não 

apresenta anáfora textual realizada por artigo indefinido. A anáfora textual é recurso 

linguístico-textual empregado para se retomar e referenciar ideia já apresentada 

anteriormente no texto, não se confundindo com a figura de linguagem "anáfora", 

sendo aspectos diferentes. Na alternativa, o artigo indefinido "um" retoma o elemento 

textual "homem", exposto anteriormente no texto, retomando e referenciado este 

elemento, o que não acontece com os demais artigos indefinidos nas demais alternativas.  

Agente Educacional / 

Professor (diversas áreas) 

/ 04 

INDEFERIDO - Alega-se que a alternativa C) Alguém mexeu na minha carteira. – sujeito 

indeterminado está incorreta, pois o sujeito da oração é determinado, uma questão 

semântica. A questão pede a classificação incorreta do sujeito. Na oração, o sujeito 

"alguém" é classificado como um sujeito simples, assim, é determinado na oração como 

elemento visível e comprovável, não sendo, portanto, um sujeito indeterminado 

sintaticamente. A classificação do sujeito é parte dos estudos da sintaxe da língua, ao se 

estudar a oração, não da sua semântica.  

Agente Educacional / 

Professor (diversas áreas) 

/ 06 

INDEFERIDO - Alega-se que a conjugação do verbo saber está incorreta, sendo a correta 

"soubemos". Na proposição correspondente, "nenhum de nós", em que se enquadra o 

verbo saber, o sujeito é “nenhum”, não o pronome "nós", o que leva o verbo à conjugação 

"soube", marcada pela alternativa C).  

Agente Educacional / 

Professor (diversas áreas) 

/ 08 

INDEFERIDO - O simples erro de digitação da palavra “da” pela palavra “de” não é 

fundamento para anular a referida questão, pois em nada altera o “comando” da questão e 

ainda, além da obra literária “Capitães da Areia” a questão cita outra obra importante do 

mesmo autor que é “Mar Morto”. 

Agente Educacional / 

Professor (diversas áreas) 

/ 09 

INDEFERIDO - Questão plenamente contemplada no Programa de Provas (..... Geografia 

(Brasil e Mundo)......). 

Agente Educacional / 

Professor (diversas áreas) 

/ 11 

INDEFERIDO – Ver inciso I da Lei Municipal 1145/2006 e suas alterações. 



 

 

Agente Educacional / 12  INDEFERIDO - Ver § 1º do Art. 21 da Lei Municipal 1145/2006 e suas alterações. 
Agente Educacional / 16 INDEFERIDO – Ver Art. 16 da Lei Federal 8.069/90. 
Agente Educacional / 22 INDEFERIDO - A questão refere-se exclusivamente à aquisição de linguagem, e à 

alternativa específica dessa fase, que, segundo a psicologia do desenvolvimento, ocorre 

entre os 2 e 5 anos. Entre os 5 e 7 anos, ocorre outra fase, chamada de "período intuitivo", 

também específica à linguagem.  

Agente Educacional / 23 INDEFERIDO - A questão está muito clara e reflete conceitos correlatos, ou seja, a 

disciplina e a indisciplina. No primeiro item, é explicado sobre o conceito de disciplina na 

primeira infância, e de que forma ela é construída. No segundo item, explicam-se as causas 

da indisciplina. 

Professor Licenciatura 

Plena em Pedagogia / 17 

DEFERIDO - ANULAR a referida questão por erro na sua formulação. 

Professor Licenciatura 

Plena em Ciências 

Biológicas / 24 

DEFERIDO – ALTERAR a alternativa da referida questão para letra “D”. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 

 
 
 

 

 


