
Ofício nº 30/2016. 
Lobato, 07 de abril de 2016. 

 Senhor Presidente,  A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda., após a análise dos recursos interpostos, decide sob os seguintes fundamentos:   
NOME Cargo/Questão Resultado 
Naiara Valéria Pereira Parra. Assistente Social - 01 INDEFERIDO - A referida questão analisa o texto que a acompanha na prova, não sendo possível, desta maneira, fazer análise sobre o livro mencionado pelo candidato. Não há na questão qualquer menção sobre a análise do livro, mas sim, sobre a análise do texto apresentado. 
Francilene Bernardo Cordeiro  Assistente Social - 02 INDEFERIDO - O candidato alega que a alternativa C) não apresenta ideia contrária, conforme determina o emprego da figura de ironia. A acepção empregada pelo candidato é parcial, pois a ironia é uma figura que sugere, pela entoação e contexto, o contrário do que as palavras ou as frases exprimem, por intenção sarcástica. O candidato não atenta ao sarcasmo explícito na construção do título, que lhe atribui ironia.   
Naiara Valéria Pereira Parra  Assistente Social - 05 INDEFERIDO - O candidato requer anulação da questão, alegando que a alternativa A) também é verdadeira. O enunciado da questão solicita que se assinale a alternativa em que há emprego de elementos coesivos referenciais à própria frase e a informações do texto. Na alternativa A) os elementos mencionados pelo candidato são referenciais ao texto e à própria frase, não à frase e ao texto, conforme determina o comando, invertendo-se a solicitação da questão. 
Sueli de Araujo Cavalcante Assistente Social - 08 INDEFERIDO -  A extensão .DOT é um formato de um documento modelo, criado no MS Word 2003. No entanto a extensão padrão do MS Word 2003 e/ou superiores é .DOC ou .DOCX. 
Sueli de Araujo Cavalcante Assistente Social – 16 e 17 DEFERIDO – Anular as referidas questões tendo em vista falha na elaboração de seu enunciado. (Ao se digitar Resolução 001/2009-CNAS deveria ser digitado Resolução 109/2009-CNAS). 
Monica Aparecida Luna Assistente Social - 18 INDEFERIDO – Não existe nenhuma incorreção a ser sanada na referida questão. 



 
 Atenciosamente,   

 Sylvia de Oliveira Sócia Administradora  
 
 À Comissão Especial de Concurso  Prefeitura Municipal de Alto Paraná – PR Alto Paraná - PR 

Monica Angelica Carraschi Castanho Enfermeiro - 08 A alternativa correta da referida questão é a letra “C”.  
Dayana Dias Coelho  Motorista / 16 INDEFERIDO – Não existe nenhuma incorreção a ser sanada na referida questão. 
Giovani Rocha de Lima     Vigia / 15 DEFERIDO – ANULAR a referida questão. ESTENDER a referida anulação para os seguintes cargos: Auxiliar de Serviços Gerais,  Coletor de Resíduos Sólidos, Motorista, Operador de Máquinas, Operário Braçal e Tratorista. 


