
 

 

 

Ofício nº 39/2019. 

Lobato, 07 de maio 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 
Escriturário / 02 INDEFERIDO: Alega-se sobre a questão que "em relação a palavra "expressa" no 

comando da questão, expressar tem sentido de sentimento, e indubitavelmente ironia 

não se resume a um sentimento humano, mas, tão somente uma figura de linguagem 

que expressa sentimento." E solicita-se sua anulação. A última frase do texto analisado 

na questão expressa, isto é, declara, exprime ironia, uma figura de linguagem humana. 

Não há, no enunciado da questão, indicativo de referência a sentimento, 

conforme atesta o recurso. 
Enfermeiro – ESF / 04 INDEFERIDO: Na alternativa C) Há um advérbio de causa de um de negação na 

terceira oração. é questionada sua digitação, contudo, não é a alternativa correta do 

gabarito oficial, pois não há advérbio de causa nem advérbio de negação na oração 

solicitada para análise, não induzindo ao erro. A alternativa correta é a A) Há o 

emprego de dois advérbios de tempo no início., sem qualquer prejuízo de 

compreensão.  

Escriturário  e 

Enfermeiro – ESF / 05 
INDEFERIDO: Alega-se que as alternativas C) Em II e III, há orações com sujeito 

indeterminado. e D) Em II, há oração sem sujeito. estão corretas. A alternativa D) 

afirma que na proposição II – Anoitecia quando chegamos ao 

Leblon. Há oração sem sujeito. Há de se esclarecer que oração sem sujeito não é a 

mesma coisa de oração com sujeito indeterminado. O que ocorre na proposição é a 

apresentação de duas orações: 1) "Anoitecia", oração com sujeito indeterminado; 2) 

"chegamos ao Leblon", oração com sujeito determinado pela flexão verbal 

na primeira pessoa do plural. Assim, não há apenas sujeito indeterminado na proposiç

ão analisada.   
Escriturário, 

Enfermeiro – SMS e 

Enfermeiro – ESF/ 06 

DEFERIDO: ANULAR a referida questão. Estender a referida anulação para os cargos 

de Assistente Social, Engenheiro Civil, Fonoaudiólogo, Médico e Psicólogo. 

Enfermeiro – ESF / 07 INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa B) Os documentos seguem apenso ao 

formulário. é correta. Na alternativa, o termo "apenso" deveria ser grafado como 

"apensos", a concordar com "documentos", o que não ocorre, classificando a frase 

como gramaticalmente incorreta.  
Engenheiro Civil / 19 INDEFERIDO: Pintura a Látex (PVA) – a tinta látex tem sua composição à base de 

copolímeros de PVA (acetato de polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de 

secagem ao ar. Os copolímeros são polímeros formados por mais de um tipo 

monômeros (pequenas moléculas capazes de se ligarem com outros monômeros). Se 

um monômero adequado é polimerizado em emulsão, o produto imediato é látex, 

bastante similar ao látex da borracha natural. As tintas à base de PVA, usadas em 

pinturas de alvenarias interiores e exteriores, foram as que tiveram maior aceitação e 



 

 

passaram a dominar o mercado de tintas emulsionadas (emulsões de polímeros – 

látex). A sigla de acetato de polivinila (nos livros didáticos voltados para Engenharia 

Civil) é PVA. 

Médico – ESF e SMS / 

15 
DEFERIDO: Alterar a alternativa correta da referida questão para letra D). 

Médico – ESF e SMS / 

16 
DEFERIDO: Alterar a alternativa correta da referida questão para letra B). 

Enfermeiro – ESF / 12 INDEFERIDO: O questionamento da candidata refere-se a uma questão de 

interpretação de texto. Ademais, a candidata não apresenta argumentos 

fundamentados em literatura que possam contestar a resposta correta proposta para a 

questão. Neste sentido, de acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de 

Patologia Clínica Medicina Laboratorial para Coleta de Sangue Venoso, disponível em: 

http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/320090814145042.pdf  

Temos na página Nº18: “O local de preferência para as venopunções é a fossa 

antecubital, na área anterior do braço em frente e abaixo do cotovelo, onde está 

localizado um grande número de veias, relativamente próximas à superfície da pele”. 

Enfermeiro – ESF / 15 INDEFERIDO: O questionamento da candidata refere-se a uma questão de 

interpretação de texto. Ademais, a candidata não apresenta argumentos 

fundamentados na literatura que possam contestar a resposta correta proposta para a 

questão. 

Enfermeiro – ESF / 19 INDEFERIDO: O questionamento da candidata refere-se a uma questão de 

interpretação de texto. Ademais, a candidata não apresenta argumentos 

fundamentados na literatura que possam contestar a resposta correta proposta para a 

questão. 

Enfermeiro – ESF / 20 DEFERIDO: Alterar a alternativa correta da referida questão para letra B). 

Técnico em Radiologia 

/ 15 
INDEFERIDO: Não existe incorreção na referida questão, pois o comando da questão é 

bem claro ao solicitar o tipo ou método de radiografia mais (grifo nosso) indicada. 

Motorista / 01 INDEFERIDO: Alega-se que  a questão tem as alternativas A) e B) como corretas. O 

texto é classificado como relato de memória, por apresentar fatos da vida pessoal de 

uma pessoa, com características memorialísticas do indivíduo, sem indícios 

linguísticos e textuais para ser um texto jornalístico ou mesmo uma resenha, como 

alega o recurso.  
Motorista / 05 INDEFERIDO: Alega-se que há apenas um adjetivo na expressão apresentada no 

comando da questão, sendo "bom" um termo que expressa qualidade ao navio. Os 

adjetivos em língua portuguesa expressam qualidade, como é o caso de "francês" e 

"bom", todas qualidades do navio, ambos adjetivos.  

 

Atenciosamente, 

  

 

 

 

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 


