
 

 

Ofício nº 074/2018. 

Lobato, 17 de dezembro de 2018. 

 

Senhora Presidente, 

 

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

interpostos, decide sob os seguintes fundamentos: 

 

CARGO/QUESTÃO RESULTADO 
Agente Administrativo / 01 INDEFERIDO - Não há o que responder, pois a argumentação utilizada não é 

procedente, nem coerente com o conteúdo da questão.  

Agente Administrativo / 02 INDEFERIDO - Alega-se que há duas respostas corretas na 

questão, afirmando-se que o termo "aquela" concorda com emergência. Pela 

regra de língua portuguesa escrita, para referir-se a emergência, o 

pronome demonstrativo deveria ser "esta". 

Agente Administrativo / 03 INDEFERIDO - Não há o que responder, pois a argumentação utilizada não é 

procedente, nem coerente com o conteúdo da questão.  

Agente Administrativo / 04 INDEFERIDO - Alega-se que nas alternativas A) e D) os termos “assim como” e 

“mas” não estão destacados, causando empecilho na sua interpretação. A 

construção sintática das alternativas já destaca por si os termos, sem a 

necessidade redundante de utilização de aspas nos termos, o que nada impede 

a compreensão e interpretação da questão.  

Agente Administrativo / 07 INDEFERIDO - Alega-se que seleta e cingel não são coletivos. Seleta é coletivo 

específico de textos escolhidos. Cingel é coletivo de bois. Também alega-se 

que há duas alternativas corretas, pois réstia seria coletivo de cebola e de 

alho. Réstia não é coletivo específico, justamente porque atende a duas 

categorias diferentes: alho e cebola. Para ser específico, deveria atender a 

somente uma categoria de substantivo. 

Agente Administrativo / 11 INDEFERIDO – Não existe incorreção na referida questão. 

Agente Administrativo / 17 INDEFERIDO – Não existe incorreção na referida questão. 

Agente Administrativo / 19 INDEFERIDO – Não existe incorreção na referida questão. 

Agente Administrativo / 28 INDEFERIDO – Ver item ao lado transcrito do referido Manual: “A redação 
oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de 
linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade.” 

Agente Administrativo / 35 INDEFERIDO – O sinal de aspas foi colocado apenas para destacar a fórmula. 

Professor e Secretário 

Escolar / 01 

INDEFERIDO - Questiona-se o que significa a palavra "parca" na alternativa 

A), alegando-se que não há a definição semântica em português que seja 

correspondente. A palavra "parca", no contexto da alternativa é adjetivo de 

premiação, no sentido de escasso, visível nos dicionários da língua 

portuguesa. Assim, a expressão "a parca premiação" significa "a escassa 

premiação". Alega-se também que não há, no texto que se refere a questão, 

alusão à afirmativa de que as mulheres são cientistas capazes como os 

homens. Na questão, é solicitada a compreensão, a inferência e a interpretação 

dos fatos textuais, para que seja respondida. Na afirmação do texto "neste ano, 



 

 

seis pesquisadores (inclusive duas mulheres) entraram para o seleto grupo de 

acadêmicos laureados", a proposição "inclusive duas mulheres", dentro de 

parênteses, recurso estilístico empregado para ressaltar informação no texto, 

a inferência de que dentre os seis pesquisadores há duas mulheres que se 

colocam como membros de um "seleto grupo de acadêmicos laureados" 

permite ao leitor compreender que o prêmio é mais concedido aos homens do 

que às mulheres. Neste caso, a inferência de que as duas mulheres cientistas 

laureadas são cientistas capazes como os homens ocorre ao leitor. Assim, a 

inferência textual é um aspecto requisitado ao candidato na prova de língua 

portuguesa, dentro do tópico de leitura e compreensão de textos. 

Professor / 03 INDEFERIDO - Alega-se que o segmento solicitado para análise é classificado 

como tendo conjunção adversativa. A questão não solicita classificação 

gramatical, mas, sim, orientação semântica, sobre o significado expresso.  

Secretário Escolar / 3 INDEFERIDO - Alega-se que a alternativa D) Apreço não equivale ao sentido 

de enfatizar/destacar, a questão nada trata sobre esses dois sentidos, nem os 

apresenta em sua composição. 

Professor / 9 INDEFERIDO - Alega-se que nenhuma das alternativas apresenta palavras 

com prefixos latinos. A alternativa correta é B), em que os termos são 

benefício (prefixo latino "bene", variante "ben"), ambiente (prefixo latino 

"ambi") e penumbra (prefixo latino "pene", variante "pen"). O recurso alega 

que "percebe-se que, na alternativa A), as palavras "epílogo" e "autógrafo" não 

possuem prefixos latinos", mostrando em evidência que "prólogo" (prefixo 

"pro") não se enquadra na alternativa como correta, por ter prefixo latino. Em 

continuidade, o recurso alega que "em B), a palavra "penumbra" não contém 

prefixo latino", o que não é correto, pois penumbra apresenta o prefixo 

latino "pen", variante de "pene", também tornando a alternativa incorreta.  

Outra alegação é de que "na alternativa C), "arcanjo" não leva prefixo latino", 

contudo não analisa as demais palavras, disfonia e transfigurar, sendo apenas 

a última composta por um prefixo latino. Assim, o próprio argumento do 

recurso demonstra a alternativa do gabarito oficial como a única correta. 

Professor / 10 INDEFERIDO - Alega-se que a palavra "engessar" é parassintética, pois "ar" é 

um sufixo. O termo "ar" é uma desinência verbal, não é classificado como 

sufixo, portanto, a palavra engessar não é formada por parassíntese. 

Professor e Secretário 

Escolar / 17 

DEFERIDO - ANULAR a referida questão por erro na sua elaboração. 

Professor / 33 INDEFERIDO – A afirmativa III é falsa (Ver Art. 60 da Lei 8069/90 – Art. 60. É 
proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na 
condição de aprendiz. 

Professor / 37, 38, 39 e 40 INDEFERIDO – Questões contempladas no Anexo I – Programa de Provas (... 

fundamentos pedagógicos...) 

 

Atenciosamente, 

 

 

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 


