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Ofício nº 072/2018. 
Lobato, 12 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 
Nutricionista /35 INDEFERIDO - Segundo (OMS - Ministério da saúde, 2017) que é um dos 

parâmetros mais utilizados pelos profissionais da saúde, e o mais atualizado, o 
ponto de corte que classificam o estado nutricional nos ciclos da vida, incluindo 
“IDOSOS”, listado na tabela a baixo, nos mostra que a questão citada, está 
correta. (Sobrepeso para idosos com IMC > 27).   

Odontólogo / 3 INDEFERIDO - Alega-se que há erro de digitação na alternativa C), pois não 
existe a grafia da palavra "dedignação". Esta palavra é grafada nos dicionários 
de língua portuguesa, com o sentido de "ato de dedignar-se", isto é, não se 
dignar.  

Odontólogo / 33 DEFERIDO – ANULAR a referida questão tendo em vista a existência de duas 
alternativas corretas. 

Enfermeiro / 29 INDEFERIDO - De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, Seção I, Das Relações com a Pessoa, Família e Coletividade, o 
"Artigo 10 - Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência 
técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à 
pessoa, família e coletividade." NÃO está inserido em DEVERES E 
RESPONSABILIDADES, como solicita o enunciado da questão, e sim faz parte 
dos DIREITOS do profissional de enfermagem. 

Enfermeiro / 31 DEFERIDO – ALTERAR  a alternativa correta da referida questão para letra D). 
Médico Clínico Geral /24 DEFERIDO – ANULAR a referida questão (Não previsão no programa de provas 

– Anexo I). Estender a referida anulação para o cargo de Médico Cirurgião Geral. 
Médico Clínico Geral /27 DEFERIDO – ALTERAR  a alternativa correta da referida questão para letra D). 
Professor de Pedagogia / 
2 

INDEFERIDO - Alega-se que há duas respostas corretas na questão, afirmando-
se que o termo "aquela" é um pronome demonstrativo que se refere ao 
acolhimento inicial das famílias e, também, ao atendimento emergencial. 
Pela regra de língua portuguesa escrita, para referir-se ao atendimento 
emergencial, o pronome demonstrativo deveria ser "este".  

Professor de Pedagogia / 
3 

DEFERIDO – ANULAR a referida questão. 
 

Professor de Pedagogia / 
5 

INDEFERIDO - Alega-se que a alternativa não é correta porque cingel pode 
referir-se a bois também no feminino, assim como o coletivo de boi é boiada. 
Boiada é coletivo de boi, porém cingel é coletivo específico de bois. A questão 
não trata sobre o gênero do substantivo, mas, sim, sobre o seu coletivo.  

Professor de Pedagogia / 
7 

INDEFERIDO - Alega-se que a palavra bíblia não é acentuada em português, 
assim não é uma paroxítona. Também alega-se que todas as palavras da questão 
são proparoxítonas. A palavra bíblia é acentuada em  
português atual, de acordo com o novo acordo ortográfico, por ser 
uma paroxítona terminada em ditongo crescente. As palavras 
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contraditório, voluntário, bíblia, circunstância são todas paroxítonas terminadas 
em ditongos crescentes, jamais são proparoxítonas, pois sua acentuação está na 
sílaba anterior ao ditongo crescente. 

Professor de Pedagogia / 
11 

INDEFERIDO – Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 
Ano tradicional: 
Menor quantidade de dias consecutivos (Fev, Março e Abril) = 28+31+30=89 
Maior quantidade de dias consecutivos (Junho, Julho e Agosto ou Julho, Agosto e 
Setembro) = 30+31+31=92 
Ano Bissexto: 
Menor quantidade de dias consecutivos (Fevereiro, Março e Abril) = 
29+31+30=90 
Maior quantidade de dias consecutivos (Junho, Julho e Agosto ou Julho, Agosto e 
Setembro) = 30+31+31=92 
Ou seja, indiferente do ano ser bissexto, o mínimo possível é 89 e o máximo 92. 

Professor de Pedagogia / 
14 

INDEFERIDO – Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 
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Professor de Pedagogia / 
27 

INDEFERIDO - A questão é muito clara em relação à aprendizagem significativa. 
Dessa forma, não é preciso citar teóricos, ao se explicar que o conceito de 
aprendizagem significativa refere-se justamente à eliminação de ensino 
mecânico, desprovido de sentido, e que tem sido alvo das últimas e mais 
recentes discussões sobre as teorias de ensino e aprendizagem.  

Professor de Pedagogia / 
29 

INDEFERIDO - É comum confundir o termo “liberal”, quando nos referimos às 
tendências pedagógicas, como algo referente à liberdade, à democracia. Porém, 
as tendências liberais representam exatamente o contrário, como é possível 
perceber na teoria de Libâneo (1996). “O termo liberal não tem o sentido de 
"avançado", ''democrático", "aberto", como costuma ser usado”. A alternativa D) 
refere-se às tendências histórico-críticas, de Vygotski.  

Professor de Pedagogia / 
31 

INDEFERIDO - Conforme os documentos propostos pelo Ministério da 
Educação, e que se referem à gestão escolar, o que se busca na escola 
democrática é justamente, eliminar os conceitos hierárquicos, trazidos pela 
antiga Teoria Geral da Administração, trazendo uma escola mais democrática, 
em que todos podem ser atuantes. Se há uma discussão democrática, 
evidentemente a hierarquia tende cada vez mais a ser minimizada. Estamos nos 
referindo a Gestor escolar, e não ao antigo papel de Diretor da escola, que era 
visto como autoridade máxima no estabelecimento de ensino.  

Professor de Pedagogia / 
33 

INDEFERIDO - Embora a ideia seja de também planejar ações fora dos muros 
escolares, o conceito de realizar um planejamento participativo propõe ações no 
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interior da escola, buscando trazer a comunidade escolar para a participação de 
ações intraescolares.  

Técnico Administrativo 
Educacional (Sede) e 
outros / 1 

INDEFERIDO - Alega-se 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 ás 
mulheres. Neste caso, a inferência de que as duas mulheres cientistas laureadas 
são cientistas capazes como os homens ocorre ao leitor. Quanto ao erro de 
grafia, tal fato não interfere no entendimento e resolução da questão. 

Técnico Administrativo 
Educacional (Sede)  / 27 

INDEFERIDO – Não incorreção na referida questão. 

Operador do Sistema de 
Água e Esgoto/ 17 

DEFERIDO – ANULAR a referida questão. 
 

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 


