
 

 

 

Ofício nº 21/2019. 

Lobato, 19 de fevereiro 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 
Professor Substituto/ Ensino 

Fundamental / 01 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa B) A tradição e a vida oculta da 

família. é correta, pois o tema do texto trata da tradição e da vida secreta da 

família. O texto apresentado na prova de língua portuguesa trata da tradição 

familiar, porém, não aborda sobre "a vida oculta", conforme especifica a 

alternativa, muito menos sobre "a vida secreta", conforme alega o recurso 

inadequadamente. A narrativa não demonstra aspectos sobre a vida oculta 

da família descrita. Porém, em todo o texto é nítido o aspecto da resignação, 

do desistir de algo por outra pessoa. 

Professor Substituto/ Ensino 

Fundamental / 02 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa D) Sogra. não é a resposta correta 

para a questão. No texto da prova de língua portuguesa, há a afirmação 

"nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta, e as escravas riam à socapa.", que 

demonstra os sentimentos de uma das personagens, corroborado pelas 

condutas das escravas ao rirem. 

No recurso não há indicação de outra alternativa possível como correta.  

Professor Substituto/ Ensino 

Fundamental, Professor de 

Educação Física e Engenheiro 

Agrônomo / 07 

INDEFERIDO: Alega-se que as alternativas A) enxame, enxoval, elenco., B) 

madeixa, mortualha, matilha. e C) colmeia, concílio, corja. estão corretas. Na 

alternativa A), os termos "enxame" e "elenco" não são coletivos específicos, 

pois enxame é usado para abelhas e, no sentido figurado, para gente. Por sua 

vez elenco é empregado como coletivo de artistas e, também, de medidas, de 

palavras. Na alternativa C), o termo "corja" é empregado como coletivo de 

pessoas ordinárias, bandidos, bêbados, ladrões, vagabundos, o que não lhe 

imputa a classificação de coletivo específico. Dessa forma, a alternativa B) é 

a única em que todos os termos são coletivos específicos.  

Professor Substituto/ Ensino 

Fundamental / 22 

INDEFERIDO: A palavra prescindir tem como sinônimo "dispensar". Isso 

significa que a participação da comunidade na elaboração do projeto político 

pedagógico é indispensável, ou seja, ela é de extrema importância nesse 

processo. 

Engenheiro Agrônomo / 10 INDEFERIDO: Questão contemplada no Anexo I – Programa de Provas – 

Conhecimentos Gerais (.... Cultura...). 

Engenheiro Agrônomo / 20 INDEFERIDO: Os sintomas apresentados são inerentes à deficiência de 

Potássio.  

Atenciosamente, 

 

 

 

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 


