
 

 

 

 

Ofício nº 03/2019. 

Lobato, 03 de janeiro de 2019. 

 

Senhora 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 

Desenvolvimento 

Infantil e Educação 

Especial / 05 

INDEFERIDO - Alega-se que a alternativa C) Dióxido, proparoxítona acentuada com final em 

sílaba com "o". é correta, pois a regra de acentuação da palavra é certa. A palavra é 

considerada proparoxítona quando tem o acento prosódico na antepenúltima sílaba, apenas. 

Não há no português escrito regra para a acentuação de palavra proparoxítona terminada em 

"o". 

Engenheiro Civil / 01 INDEFERIDO - Alega-se que a alternativa B) Refletir sobre a exiguidade dos alimentos 

existentes na mesa cotidiana do povo brasileiro. é correta, sendo a finalidade do texto. A 

alternativa B) apresenta um dos dados do texto de referência que sustenta a sua finalidade 

de "expor dados estatísticos sobre pesquisa que envolve dissipação de alimentos na mesa do 

brasileiro.", apresentada na alternativa C), conforme o gabarito oficial. Assim, um argumento 

apenas não sustenta toda a finalidade de um texto, mas, sim, auxilia na sua composição. 

Engenheiro Civil / 02 INDEFERIDO - Alega-se que a alternativa A) também é verdadeira, apresentando conjunção 

subordinativa causal. Na alternativa A) A FAO não divulga a pesquisa, pois os dados não 

foram analisados., a conjunção "pois" introduz uma oração explicativa, não uma oração 

causal. A conjunção "pois" pode ser classificada como explicativa ou causal. Na questão, a 

única alternativa em que há conjunção subordinativa causal é a B).  

Motorista CNH D 

Infraestrutura e outros 

/ 09 

INDEFERIDO - Alega-se que em "Olha só o que a mãe comprou!", há expressão de indagação, 

considerando-se como correta a alternativa D) uma indagação. Na proposição, não há 

indagação, pois não há pergunta ou questionamento, quesito básico para sua manifestação. 

Na proposição há expressão de ordem, marcada pelo verbo no imperativo "olha". 

Fisioterapeuta / 19 DEFERIDO – Alterar a alternativa correta para letra B). 

Nutricionista / 22 DEFERIDO – Anular a referida questão. 

Educador Físico /09 DEFERIDO – Anular a referida questão. Estender a referida anulação para os demais cargos 

que contemplam a referida questão. 
Educador Físico / 18 INDEFERIDO – Ver Regra 12 (Faltas e Incorreções) – Tiro Livre Indireto (1- B “Após haver 

tocado na bola em qualquer parte da quadra volta a receber em sua meia quadra, jogada 

intencionalmente por um companheiro de equipe, sem que a bola tenha sido jogada ou tocada 

por um adversário)” 
Engenheiro Civil / 23 INDEFERIDO - Denomina-se concreto armado à associação do aço ao concreto, com a 

finalidade de melhorar a resistência desse a determinados tipos de esforços. Essa associação 

tornou-se possível graças aos seguintes fatores: à boa aderência entre ambos os materiais; à 

quase igualdade dos respectivos coeficientes de dilatação térmica e a proteção do aço contra 

a corrosão, quando convenientemente envolvido pelo concreto. O aço classe A, com 

escoamento definido, caracterizado por patamar no diagrama tensão-deformação, laminado 

a quente. Desse modo, a alternativa A) está correta e a alternativa C) está incorreta Fonte: 

livro O Edificio até sua Cobertura, autor Helio Alves de Azeredo. 

Engenheiro Civil / 25 DEFERIDO – Anular a referido questão por não atender ao contido no Anexo I do Edital de 

abertura do Processo Seletivo Público, 



 

 

Auxiliar de 

Desenvolvimento 

Infantil e Educação 

Especial / 16 

DEFERIDO – Anular a referida questão. Estender a referida anulação para os cargos de 

Agente Administrativo, Agente Ambiental, Agente Comunitário de Saúde, Agente Municipal 

de Saneamento, Eletricista Automotivo, Fiscal Ambiental,  Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal 

de Tributos, Instrutor de Cursos Livres,  Orientador Sócio Educativo,  Professor de Dança,  

Recepcionista,  Secretário Escolar e Técnico de Refrigeração e Climatização. 
Gari (Infraestrutura), 

Motorista CNH “D” – 

Saúde e outros / 17 

INDEFERIDO – Não existe incorreção na referida questão. 

Pedreiro / 20 INDEFERIDO – Não existe incorreção na referida questão. 
 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 

 

 

 


