
 

 

 

 

Ofício nº 11/2019. 

Lobato, 04 de fevereiro 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 
Professor de 

Matemática, Professor 

Pedagogo e outros / 01 

INDEFERIDO - Alega-se que o texto apresentado na prova de língua portuguesa 

não é um mito de origem, é uma lenda e também uma lenda de êxodo, afirmando-

se que sítios eletrônicos da internet mostram que o texto sobre o surgimento do 

guaraná é considerado uma lenda. O texto apresentado na prova, específico para 

análise e resolução das questões que o acompanham não é o mesmo que se 

apresenta na internet, em várias  versões, pois sua referência é marcada ao final 

"Andrade e Silva, Walde mar. lendas e mitos dos índios brasileiros. são paulo: ftd, 

1997.", desta forma, o que se analisa é o texto em evidência, não os textos que se 

apresentam na rede mundial de computadores. No caso, o texto é considerado, por 

sua estrutura e temática exposta, como um mito, não como uma lenda de êxodo, 

mas, sim, o mito de surgimento e origem do guaraná. O mesmo texto não pode ser 

classificado como lenda de êxodo, pois nada há que trate sobre emigração, sobre a 

saída de um grupo de pessoas ou toda uma nação de uma região para o outra, que 

é o significado estabelecido para a palavra êxodo. Se o adjetivo "êxodo" não fosse 

empregado na alternativa, o termo lenda sozinho seria o correto. Portanto, a única 

alternativa correta é "mito de origem", pois conta a história de uma origem 

específica. 

Professor Pedagogo / 

02 

INDEFERIDO: Alega-se que questão induz o candidato ao erro por dois motivos: 

A) afirmar que há "preposições" nas alternativas avaliadas de I a IV; B) os termos 

"proposições" e "preposições" confundem a compreensão da questão. A 

alternativa correta é "C) em II e IV, os termos são preposições". São duas 

proposições avaliadas (II e IV), portanto, são duas construções linguísticas 

distintas, assim, há duas preposições destacadas, tendo a mesma grafia. Por sua 

vez, o termo "proposição" refere-se a afirmativas retiradas do texto, expostas em I 

a IV, entre aspas para comprovar sua textualidade. Já o termo "preposição" refere-

se à classe gramatical em que se enquadram os termos destacados para avaliação. 

São dois termos distintos em significados. O conhecimento vocabular do candidato 

é um aspecto também avaliado na prova de língua portuguesa. Portanto, o 

domínio semântico dos termos destacados é inerente ao processo.  

Professor de 

Matemática, Professor 

Pedagogo e outros / 03 

INDEFERIDO - Alega-se que na alternativa A) "Os índios, preocupados com o 

menino, saíram a sua procura...". há aposto e que na alternativa D) "Guaraná, a 

essência dos frutos." não há aposto. Na alternativa A) não há aposto, mas, sim, 



 

 

uma oração subordinada reduzida do adjetivo, entre vírgulas. Por sua vez, na 

alternativa D) há aposto explicativo, em que "a essência dos frutos" é o aposto de 

"guaraná".  

Professor de 

Matemática, Professor 

Pedagogo e outros / 05 

INDEFERIDO - Alega-se que a alternativa D) Vero da primeira conjugação, no 

pretérito mais-que-perfeito do indicativo. apresenta problemas na grafia da 

palavra "vero", quando deveria ser "verbo", como nas demais alternativas que 

compõem a questão. Apesar de haver o problema de digitação apresentado, a 

alternativa faz parte de um conjunto de outras que não induz o candidato ao erro, 

uma vez que o termo "verbo" está registrado em todas as demais alternativas, 

sendo, portanto, uma simples inadequação gráfica.  

Professor Pedagogo e 

outros / 9 

DEFERIDO – ANULAR a referida questão tendo em vista que o erro de grafia está  

na alternativa correta, letra C) (Suíca quando o correto deveria ser Suíça). 

Estender a anulação da referida questão para os demais cargos em que a mesma 

está inserida. 

Professor Pedagogo e 

outros / 11 

INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 

Professor Pedagogo e 

outros / 13 

INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão (0,1 x 0,1 = 

0,01 = 1%) 
Professor Pedagogo e 

outros / 14 

INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. (- 7 + 10 = 3) 

Professor Pedagogo / 

16 

INDEFERIDO – Ver parágrafo 4º do Art. 138 e Art. 144. 

Professor Pedagogo / 

29 

INDEFERIDO: Segundo Saviani, este trecho refere-se, de fato, às características da 

Escola Nova.  
Professor de 

Matemática / 28 

INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 

Auxiliar Pedagógico da 

Educação Infantil / 03 

INDEFERIDO - Alega-se que na expressão "Logo, o companheiro, o solidário, é 

aquele que divide sua vida com os outros...". o termo "solidário" é um adjetivo, 

sendo, portanto, correta a alternativa A). O termo "solidário" está acompanhado 

de um artigo definido "o solidário", que o substantiva, assim, seu valor, na 

expressão, é de aposto, conforme determina a alternativa B). 

Auxiliar Pedagógico da 

Educação Infantil / 04 

INDEFERIDO - Alega-se que a alternativa B) Oxítona, paroxítona e proparoxítona. 

é correta. As palavras apresentadas no comando da questão, "porém", "solidário" e 

"experiências", recebem acento por serem, na sequência, oxítona (porém), 

paroxítona (solidário) e paroxítona (experiências), conforme determina a 

alternativa C). O próprio requerente alega isso ao afirmar ""experiência" recebe 

acento porque é uma paroxítona terminada em ditongo.".  

Auxiliar Pedagógico da 

Educação Infantil / 15 

INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 

Auxiliar Pedagógico da 

Educação Infantil / 27 

INDEFERIDO: O argumento utilizado não é válido, pois além de estar confuso 

(pelo uso do conectivo a partir, que é utilizado nos documentos oficiais do MEC), 

a resposta correta é a letra C), pois a organização do espaço pedagógico nessa 

etapa da educação implica exatamente na satisfação das necessidades da criança. 

Técnico em Nutrição 

Escolar / 11 

INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. (Divisores do 

número 21: 1, 3, 7 e 21). 



 

 

Técnico em Gestão 

Escolar / 15 

INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 

Técnico em 

Enfermagem / 30 

DEFERIDO: Anular a referida questão por divergência de literaturas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 


