
 

 

 
 
Ofício nº 09/2019. 

Lobato, 29 de janeiro de 2019. 
 
Senhor Presidente, 

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

interpostos, decide sob os seguintes fundamentos: 
 
 

CARGO/QUESTÃO RESULTADO 
Auxiliar de 
Enfermagem /01 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa B) Trabalha permanentemente em três 
atividades. é a correta. A alternativa não pode ser correta, pois, no texto, há 
explicitamente as informações de que o autor descrito "conta o hoje showrunner de 
duas séries da Netflix e chefe criativo da editora Archie Comics.", sendo que "agora, 
ele está por trás da adaptação dos quadrinhos para a série O Mundo Sombrio 
de Sabrina". A alternativa B) determina que o autor "trabalha permanentemente em 
três atividades", o que não é correto, pois o trabalho com a série "O Mundo Sombrio 
de Sabrina" não é permanente, marcado, inclusive, pelo advérbio "agora". 

Auxiliar de 
Enfermagem /02 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa correta é D) o filme O Exorcista.  No texto, 
há explicitamente a informação “cresci em uma família católica, então o diabo me 
assustava muito, e meus pais costumavam dizer que, se eu fizesse algo errado, ele 
iria me pegar”, deixando marcada a compreensão de que a influência católica foi 
premente na vida do personagem citado. Sendo que o filme O Exorcista foi visto aos 
11 anos de idade apenas, e as influências da família já aconteciam anteriormente. 

Auxiliar de 
Enfermagem /06 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa D) Final é um adjetivo.  é correta. O termo 
final, em "um final menos feliz" é marcadamente caracterizado como um 
substantivo, acompanhado de um artigo indefinido. O adjetivo nessa proposição é 
"feliz", modificado pelo advérbio "menos".  

Agente de Rendas e 
Professor / 01 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa B) deve ser considera correta, pois 
o personagem descrito constitui-se de conceitos triplos de filosofia, psicologia 
experimental e neurociência. A questão não trata sobre o personagem, mas, sim, 
sobre sua pesquisa, que é descrita explicitamente como dupla em "ao utilizar 
conceitos da filosofia, psicologia experimental e neurociência para tentar 
compreender como o ser humano funciona – não nos aspectos mais banais como 
respirar, andar, viver e morrer, mas sobretudo na hora de decidir como agir diante 
de temas-tabu e em questões que envolvem confrontação de valores morais e 
culturais.", sendo que busca: 1) compreender como o ser humano funciona; 
2) compreender como age diante de temas-tabu.  

Agente de Rendas, 
Dentista, Médico 
Veterinário e 
Professor / 02 

INDEFERIDO: Alega-se que as alternativas B) e C) também são corretas, tendo a 
alternativa D) como incorreta. Na alternativa B) "Para viabilizar esse convívio, o 
autor acredita que seja preciso criar um novo sistema, a metamoralidade." e  C) 
"Dois conceitos saltam aos olhos na obra de Greene..."., há fatos textuais, não 
opiniões. Em B) expõe-se o fato que o autor descrito acredita ser; em C) o fato dos 



 

 

conceitos que são caros ao autor descrito. Por sua vez, em D) "...tentar compreender 
como o ser humano funciona –  não nos aspectos mais banais como respirar, andar, 
viver e morrer..."., a parte final da proposição "não nos aspectos mais 
banais" manifesta a opinião do autor do texto, marcado pela expressão "mais banais" 
(advérbio e adjetivo) que não são fatos nem opiniões do personagem descrito, sendo 
exclusiva manifestação de opinião do autor do texto. 

Agente de Rendas / 
03 

INDEFERIDO: Alega-se que o termo "quê" é um pronome, não um substantivo. Na 
proposição "As pesquisas de Greene tem um quê de importante.", o termo quê é 
classificado como substantivo por estar grafado com um artigo indefinido, que lhe 
imputa a característica, neste caso específico, de substantivo, não de pronome.  

Agente de Rendas / 
05 

INDEFERIDO: Alega-se que a construção "de mais", da alternativa C), está incorreta, 
afirmando-se que não existe, sendo "demais" o correto. O termo "demais" não 
poderia ser empregado na construção, pois é um advérbio, não tendo termo a quem 
modificar na expressão. O correto é a locução adjetiva "de mais", que se relaciona ao 
substantivo "divulgação". 

Agente de Rendas / 
14 

INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 

Agente de Rendas / 
18 

INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 

Professor de 
Educação Física /19 

DEFERIDO: ANULAR a referida questão. 

 
Dentista / 20 INDEFERIDO: É incorreto afirmar que são lesões resultantes somente do 

extravasamento da glândula sublingual, elas podem ser resultantes também do 
extravasamento de glândulas salivares menores. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 
 

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 
 
 
 


