Ofício nº 31/2020.
Lobato, 10 de junho de 2020.

Senhor Presidente,
A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda., após a análise dos recursos
interpostos contra o gabarito preliminar das provas escritas objetivas aplicadas no dia 31 de maio de
2020 decide sob os seguintes fundamentos:
CARGO/QUESTÃO
Professor / 01

Professor / 05

Professor / 22

Professor / 23

Professor / 25

RESULTADO
INDEFERIDO: Alega-se que as alternativas A), B) e D) são corretas. No
texto, o narrador não se mostra vitorioso, pois não alcançou ainda o
regime alimentar pretendido. Também não se mostra triunfante, pois não
triunfou com o regime pretendido, pois, por suas palavras, mostra-se
pretenso ao regime, isto é sobrepujado à situação criticada pelos amigos.
INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa correta é A) "Lá vem alguém
com um sorriso pérfido"., pois a expressão "com um sorriso" é advérbio
de modo. O advérbio é um termo modificador do verbo, do adjetivo e de
outro advérbio. Na proposição "lá vem alguém com um sorriso pérfido", a
expressão "com um sorriso" está relacionada ao pronome "alguém", o que
já lhe impede gramaticalmente a possibilidade de ser classificada como
advérbio. Assim, ao substituir "alguém com um sorriso" por "alguém
sorridente", percebe-se que a expressão apresenta função sintática de
adjetivo, não de advérbio. A alternativa com duplo emprego de advérbios
é D) "mas não resisto mais à maldade humana.", com destaques aos
termos "não" e "mais", modificadores do verbo resistir.
INDEFERIDO: Os documentos oficiais da educação básica, como a BNCC,
enfatizam o aspecto qualitativo do aluno, e seu desenvolvimento global.
essa avaliação deve ser baseada em vários elementos, sendo contínua.
Portanto, a resposta correta é a alternativa B).
INDEFERIDO: Recorrendo aos documentos oficiais, baseados na
Pedagogia Histórico-Crítica, a escola funciona, entre outros aspectos,
como mediadora de possíveis mudanças sociais, uma vez que a mesma
reflete o que ocorre na sociedade, e por sua vez, é responsável pelo
desenvolvimento do senso crítico do aluno, bem como sua formação
cidadã.
INDEFERIDO: Independente da questão não mencionar qual tipo de
Currículo não existe nenhuma incorreção a ser sanada na referida
questão, pois tanto a afirmativa I quanto a afirmativa II se referem a
funções desempenhadas pelos Currículos.
Atenciosamente,
KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda.

