
 

 

 
Ofício nº 54/2020. 

Lobato, 26 de dezembro 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 20 de dezembro de 

2020 decide sob os seguintes fundamentos: 

 

CARGO/QUESTÃO RESULTADO 
Professor de 

Educação Básica I - 

15 

INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente tal questão é a letra 

C). 

Professor de 

Educação Básica II 

– Português / 22 

INDEFERIDO: Solicita-se a anulação da questão, a alegar que não há elipse de 

sujeito na alternativa C) "– Má sorte a minha, – lamentava o moço – deram-me a 

mais pesada das cruzes!" , mas, sim, sujeito indeterminado na construção "deram-

me a mais pesada das cruzes!". O comando da questão não trata sobre a classificação 

dos tipos de sujeitos numa oração, conforme alegam as considerações do recurso. A 

questão aborda a figura de palavra "elipse", aspecto diferente da classificação do 

tipo de sujeito, a ser observado na questão 

Professor de 

Educação Básica II 

– Português / 24 

INDEFERIDO: Solicita-se a anulação da questão, a alegar a não existência da 

expressão "infinitivo flexionado". A gramática da língua portuguesa, apresentada 

também na nomenclatura gramatical brasileira e em todos os livros de gramática da 

língua padrão do país, definem a existência de infinitivo pessoal (flexionado ou não 

flexionado) e impessoal ou invariável. Como o infinitivo flexionado é 

característica única do infinitivo pessoal, a expressão "infinitivo flexionado" 

é exclusivamente referente ao infinitivo pessoal flexionado, conforme pode ser 

consultado nas gramáticas do português brasileiro. Entre as alternativas propostas 

para a questão, apenas a alternativa D) Ao chegarmos, vimos os livros no lugar. é 

diferente das demais, porque o infinitivo é usado no emprego da expressão "ao + 

infinitivo", equivalente a uma oração temporal. Nas demais alternativas - A), B), C) - 

o infinitivo é usado por ter sujeito próprio. 

Professor de 

Educação Básica II 

– Geografia / 21 

INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente tal questão é a letra 

C). 

Professor de 

Educação Básica II 

– Matemática / 25 

DEFERIDO: Alterar a alternativa correta para letra C). 

 

Atenciosamente, 

  

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 


