
 

 

 

 

Ofício nº 06/2019. 

 

Lobato, 15 de janeiro de 2019. 

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

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

interpostos, decide sob os seguintes fundamentos: 

 

CARGO/QUESTÃO RESULTADO 
Advogado / 02 INDEFERIDO - Alega-se que as alternativas A) e D) também são verdadeiras, 

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. Na alternativa D) O pesquisador não 

concorda com os resultados, por mais que a FAO insista., a conjunção também 

introduz uma oração explicativa. As conjunções "pois" e "por mais que" podem ser  

classificadas como  explicativas ou causais. Na questão, a única alternativa em que há

conjunção subordinativa causal é a B).  
Advogado / 03 INDEFERIDO - Alega-se que a alternativa correta é A), pois os  dois pontos são 

elemento anafórico no texto. Os dois pontos anunciam elementos que serão 

apresentados a seguir no texto, jamais retomam outro elemento já posto. Assim, sua 

função textual é catafórica, pois anunciam explicações que ainda não foram 

apresentadas. 

Advogado / 04 INDEFERIDO - Alega-se que a resposta correta é a alternativa B) Reinvenção. Nesta 

alternativa não há vogal de ligação, comprovada pela separação silábica (re-in-ven-

ção) apresentada pelo próprio recurso, pois "re" é prefixo, "inven" é radical da 

palavra, "ção" é sufixo. 

Advogado / 05 INDEFERIDO - Alega-se que não há alternativa correta, porém nada se apresenta 

como argumento para justificar que a alternativa A) A pesquisa refere-se às 

diferentes maneiras de ver a mesa do brasileiro. não é a correta, conforme 

determina o gabarito oficial. A alternativa A) é a única correta, pois o acento de crase 

é utilizado em função da proposição feminina "diferentes maneiras", o que se 

comprova com a sua substituição por uma proposição masculina "aos diferentes 

modos", em que a preposição acompanha o artigo de modo expresso. 

Advogado / 07 INDEFERIDO - Alega-se que a palavra "ioga" é do gênero masculino. Em todos os 

dicionários e gramáticas do português escrito no Brasil a palavra "ioga" é 

classificada como substantivo feminino. 

Advogado / 16 INDEFERIDO – Questão plenamente contemplada no Anexo I – Programa de Provas 

(Lei Orgânica Municipal). 

Advogado / 17 INDEFERIDO – Questão plenamente contemplada no Anexo I – Programa de Provas 



 

 

(Lei Orgânica Municipal). 

Advogado / 18 INDEFERIDO – Questão plenamente contemplada no Anexo I – Programa de Provas 

(Lei Orgânica Municipal). 

Contador / 20 DEFERIDO – ANULAR a referida questão.  

Contador / 22 INDEFERIDO – Ver inteligência do Art. 14 da Lei Federal 101/00 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 

 
 

 


