
 

 

 
Ofício nº 51/2019. 

Lobato, 05 de junho 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 
Tributarista / 01 INDEFERIDO: Alega-se que não há manifestação de solidariedade pelos transeuntes 

a Dario, no texto. As passagens do texto: "Dois ou três passantes à sua volta indagam 
se não está bem.", "O senhor gordo, de branco, diz que deve sofrer de ataque.", "O 
rapaz de bigode pede aos outros que se afastem e o deixem respirar.", "Quando lhe 
tiram os sapatos...", "Cada pessoa que chega ergue-se na ponta dos pés, não o pode 
ver.", "O senhor gordo repete que Dario sentou-se na calçada...", "A velhinha de 
cabeça grisalha grita que ele está morrendo.", "Um grupo o arrasta 
para o táxi da esquina.", "Concordam chamar a ambulância.", "Dario conduzido de 
volta e recostado à parede..." são todas marcas evidentes da solidariedade efetivada 
ao longo da narrativa. A omissão citada pelo recurso ocorre apenas com um dos 
personagens, o taxista, "Já no carro a metade do corpo, protesta o motorista: quem 
pagará a corrida?", sendo os demais solidários a Dario. 

Auxiliar Administrativo 
/ 06 

INDEFERIDO: O termo "observara", conjugação do verbo observar no 
pretérito mais-que-perfeito do indicativo simples, tem como equivalente 
em português "tinha observado". O sítio da internet citado no 
recurso, https://www.conjugacao-de-verbos.com/verbo/observar.php, 
expõe classificação gramatical ao pretérito mais-que-perfeito não reconhecida pela 
nomenclatura gramatical brasileira, pois, neste tempo verbal, é conjugado apenas 
pretérito mais-que-perfeito do indicativo simples e composto, sendo a forma "tinha 
observado" a adequada à norma padrão culta. 

Auxiliar Administrativo 
/ 17 

DEFERIDO: Alterar a alternativa correta para letra B). 

Auxiliar Administrativo 
/ 20 

DEFERIDO: Alterar a alternativa correta para letra C). 

Contador / 03 INDEFERIDO: Alega-se que as alternativas A) e C) são corretas. A alternativa C) 
"Sem-Pernas os odeia como odeia a todo mundo, porque nunca pôde ter um 
carinho." apresenta um pronome oblíquo no primeiro termo marcado "os" e uma 
preposição "a", não um artigo, na construção do texto.  

Contador, Enfermeiro, 
Engenheiro Civil, 
Fisioterapeuta, 
Professor Ensino 
Fundamental, Psicólogo 
e Veterinário / 04 

DEFERIDO: Anule-se a questão, pois no seu comando há inadequadamente o termo 
"não" na construção "não é incorreto", sendo o adequado "é incorreto". 



 

 

Contador, Enfermeiro, 
Engenheiro Civil, 
Professor Ensino 
Fundamental, Psicólogo 
e Veterinário / 04 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa D) Sem-Pernas assistiu e apreciou o filme 
sobre sua vida. é correta. Ela não é considerada correta pois o verbo "assistir", na 
construção textual analisada, exige complemento indireto, o que leva à construção 
"assistiu e apreciou ao filme". Também alega-se que há frase gramaticalmente 
incorreta em B) Sem Pernas voltou a fim de cumprimentá-lo., afirmando-se que a 
grafia de "Sem Perna" deveria ser "Sem-Perna", porém, a alternativa não é 
parte transcrita do texto. A questão não trata sobre grafia incorreta de palavras, 
mas, sim, sobre "frase gramaticalmente correta", conforme o seu comando.  

Médico-Veterinário / 12 DEFERIDO: Anule-se a referida questão. 
Psicólogo / 09 e 
Tributarista / 19 

INDEFERIDO: A afirmativa II está incorreta, pois a “a mudança do servidor de um 
para outro setor ou órgão” chama-se REMOÇÃO (Ver Art. 31 da Lei 003/2001 com 
alterações.) 

Contador, Professor 
Ensino Fundamental e 
Psicólogo / 10 e 
Tributarista / 20 

INDEFERIDO – As afirmativas I e II estão corretas. (Ver Arts. 11 e 115 da Lei 
003/2001 com alterações.) 

Engenheiro Civil / 12 INDEFERIDO: A compacidade é a relação entre o volume compactado (sem vazios) e 
o volume total (natural), dado em porcentagem ou também pode ser a relação entre 
as massas específicas aparente e real. 

Engenheiro Civil / 13 DEFERIDO: Alterar o gabarito para alternativa D). 
Afirmativa I está incorreta: A frase “deve haver altura de no mínimo dois metros 
sobre a rampa.” pertence as recomendações normativas para as rampas de acesso à 
torre de elevadores. 
Afirmativa II está incorreta: A frase “a distância entre a viga da cabina e a viga 
superior da torre do elevador deve estar compreendida entre três e cinco metros, ..., 
está distância deve ser aumentada em um metro.” e o correto seria: a distância entre 
a viga da cabina e a viga superior da torre do elevador deve estar compreendida 
entre quatro e seis metros, ..., está distância deve ser aumentada em dois metros.” 
Fonte: Segurança e Medicina do Trabalho – NR-18. 

Engenheiro Civil / 15 INDEFERIDO: Segundo o item do Livro “A Técnica de Edificar de Walid Yazigi” – 
Prevenção e Proteção Contra Incêndio, tem-se: O projeto de prevenção e proteção 
contra incêndio será elaborado tendo em vista um conjunto de medidas com a 
finalidade de garantir o isolamento do prédio em relação aos edifícios vizinhos. A 
distância entre os edifícios, de preferência, não poderá ser inferior a quatro metros, 
quando medida entre fachadas sem aberturas, e seis metros quando medida entre 
fachadas com abertura. 
Para efeito do Corpo de Bombeiros, adotam-se as definições a seguir: 
Antecâmara é o recinto que antecede a caixa da escada, com ventilação natural 
garantida por janelas para o exterior, por dutos de entrada e saída de ar ou 
ventilação pressurizada. 
Compartimentação Vertical é um conjunto de dispositivos de proteção contra 
incêndio com a finalidade de evitar a propagação do fogo, calor, fumaça ou gases de 
um pavimento para outro, interna e externamente. 
Compartimentação Horizontal é uma subdivisão de pavimento em duas ou mais 
unidades autônomas, executada por meio de paredes e portas resistentes ao fogo, 
objetivando dificultar a propagação deste, de fumaça ou de gases no plano 



 

 

horizontal e facilitar a retirada de pessoas e pens. 
Bomba de reforço é um dispositivo hidráulico destinado a fornecer água aos 
hidrantes ou mangotinhos mais desfavoráveis hidraulicamente, quando estes não 
puderem ser abastecidos pelo reservatório elevado. 
Dessa forma, o conceito de Compartimentação Horizontal está incorreto, assim a 
alternativa incorreta é a letra C) e o gabarito será mantido. 

Psicólogo / 11 INDEFERIDO: O simples erro da grafia (“à” ao invés de “a”) não interfere no 
entendimento e resolução da questão.  

Psicólogo / 12 INDEFERIDO: Conforme Bergeret (2006, p. 55),  o pré-consciente se distingue tanto 
do inconsciente quanto do sistema percepção-consciência. De seu conteúdo, pode-se 
inicialmente dizer que, não presente no campo de consciência, ele é, entretanto 
acessível ao conhecimento consciente, pertencendo ao sistema de traços mnésicos e 
sendo feito de representações de palavras. 
A alternativa B) refere que o pré-consciente não pertence ao sistema dos traços 
mnésicos, porém, é feito de representações de palavras. Portanto a mesma traz uma 
negativa, afirmando que ele não pertence ao sistema de traços mnésicos, estando, 
desta forma incorreta. 

Psicólogo / 15 INDEFERIDO: Conforme Bock (2001): “O reforço negativo é todo evento que 
aumenta a probabilidade futura da resposta que o remove ou atenua”. Ainda de 
acordo com Bock (2001), chama-se de reforçamento negativo ao processo 
de  remoção de um estímulo aversivo, que por sua vez controla a emissão da 
resposta. É um reforçamento porque um comportamento é apresentado e 
aumentado em sua frequência ao alcançar o efeito desejado, após removido. 
Portanto, a alternativa C) não esta correta, uma vez que o reforçamento negativo se 
refere a este processo de remover um estimulo aversivo e assim aumentar a 
probabilidade da resposta acontecer. 

Agente Administrativo / 
12 

DEFERIDO: Anular a referida questão. Estender a referida anulação para a questão 
12 do cargo de Agente Comunitário de Saúde.  

 
Atenciosamente, 

  
 

 

 
KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 


