
 

 

 
Ofício nº 106/2019. 

Lobato, 30 de outubro de 2019. 
 
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 13 de outubro 
de 2019 decide sob os seguintes fundamentos: 

 
CARGO/QUESTÃO RESULTADO 
Engenheiro Agrônomo e 
Professor de Educação 
Infantil / 01 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa “B) Justificar uma realidade 
escamoteada do brasil.” é correta. No texto apresentado, o autor nada justifica, 
isto é, não declara justo, não comprova argumentos sobre a realidade citada. Ele 
denuncia uma realidade escondida, escamoteada, mas não a justifica com 
argumentos suficientes, apenas denuncia. 

Engenheiro Agrônomo / 
02 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa “A) Há o emprego de anáfora textual.” é 
correta, pois não há anáfora textual na proposição “Apesar de todos esses 
avanços, a miséria resiste.”. A expressão “esses avanços” refere-se aos avanços 
destacados no texto anteriormente, a caracterizá-los como recurso de retomada 
textual, isto é, de anáfora textual.  

Engenheiro Agrônomo / 
03 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa “D) Em I e II, há oração subordinada 
adjetiva explicativa.” é correta. Na proposição “I – “A mais assustadora dessas 
manifestações é a criminalidade, que, se não tem na pobreza sua única causa, 
certamente em razão dela se tornou mais disseminada e cruel.””, há oração 
subordinada adjetiva explicativa em “que certamente em razão dela se tornou 
mais disseminada e cruel”, apresentada sintaticamente entre vírgulas. Na 
proposição “II – “Como entender a resistência da miséria no Brasil, uma chaga 
social que remonta aos primórdios da colonização?””, não há uma oração 
subordinada adjetiva explicativa, mas, sim, uma oração subordinada adjetiva 
restrititiva em “uma chaga social que remonta aos primórdios da colonização?”, 
pois a oração “que remonta aos primórdios da colonização” refere-se a “uma 
chaga social”, expressão relacionada diretamente à oração, sem o emprego de 
vírgulas. 

Enfermeiro / 02 INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa “A) Lobo.” é correta. O plural de “lobo” 
é produzido como “lobos”, com a pronúncia da primeira sílaba com vogal o 
fechada [lôbos], não existindo em português a pronúncia com a vogal o aberta 
[lóbos]. 

Enfermeiro, Psicólogo e 
Professor Pedagogo / 05 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa “B) Ágil – agilíssimo.” é correta. A 
forma “agilíssimo” é correspondente ao adjetivo superlativo absoluto sintético 
regular. Sua forma irregular, conforme solicitado na questão, seria “agílimo”.  

Médico Clínico Geral / 06 INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 
Professor de Educação 
Fundamental / 09 

INDEFERIDO: O erro de digitação não interfere no entendimento e resolução da 
questão. 

Enfermeiro / 15 INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. (Ver inciso 



 

 

XVIII do Art. 7º) 
Psicólogo / 16 INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. A única 

alternativa não contemplada no referido artigo da citada Lei é a letra A). 
Enfermeiro / 25 INDEFERIDO: A candidata não apresenta nenhuma literatura que fundamenta 

seu questionamento 
Enfermeiro / 26 INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. Diferente da 

maioria das medicações, no solvente da penicilina cristalina, deve-se considerar 
o volume do soluto, que no frasco-ampola de 5.000.000 UI equivale a 2 ml e no 
frasco de 10.000.000 UI equivale a 4 ml. 

Enfermeiro / 28 INDEFERIDO: O questionamento da candidata tropeça na interpretação de texto 
do enunciado da questão. Quando a questão afirma “Além de saber os padrões de 
referência para a realização do exame físico completo é importante conhecer as 
particularidades na realização do exame físico da gestante” ela introduz dois 
temas: 1º exame físico completo e 2º as particularidades na realização do exame 
físico da gestante. A partir disso, entende-se que apenas a alternativa “A” refere-
se ao exame físico da gestante, as demais não. 

Engenheiro Agrônomo/ 17 INDEFERIDO: A única alternativa que responde adequadamente a referida 
questão é a letra D), pois é onde a planta tem as células diferenciadas que 
promovem a absorção de água pelas raízes, e não se dá por toda a planta e 
apenas por essas células diferenciadas. A zona de absorção da raiz se estende 
desde sua extremidade meristemática, por alguns centímetros, até o ponto onde 
a suberização da epiderme se torna evidente (Reichardt K. & Timm, 2015). 

Engenheiro Agrônomo/ 18 INDEFERIDO: Recurso sem embasamento, pois as outras alternativas não 
poderiam representar aquele tipo de competição, ficando evidente que a 
competição se dá por busca de luz. 

Engenheiro Agrônomo/ 20 INDEFERIDO: A heterose nunca adiciona variabilidade genética, ela é apenas a 
manifestação de um caráter, medindo ela como heterose positiva ou negativa, o 
que criaria a variabilidade é o cruzamento e não a heterose em si, ou seja, só 
mede se ocorreu um aumento ou redução de características. E não foi 
questionado em nenhum momento se mutação é boa ou ruim, apenas o que 
causam as mutações 

Engenheiro Agrônomo / 25 INDEFERIDO: A interação ocasiona sim algumas competições e danos a outras 
culturas, devido que a demanda gerada pelas árvores. 

Engenheiro Agrônomo/ 29 INDEFERIDO: Se ocorrer apenas o tratamento de sementes a doença irá 
aparecer de qualquer modo, já que se a planta não for resistente a doença não 
ocorrerá. O tratamento de sementes é sim eficiente, porém, não sozinho para o 
controle, é necessário todo um manejo. 

Médico Clínico Geral I / 30 DEFERIDO: Anular a referida questão. 
Professor de Educação 
Infantil / 17  

INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. A única 
alternativa não contemplada no referido artigo da citada Lei é a letra D). 

Professor de Educação 
Infantil / 22 

DEFERIDO: Anular a referida questão por falha na elaboração do comando da 
mesma. 

Professor de Educação 
Infantil / 26 

INDEFERIDO: O erro de digitação no comando da questão não interfere no 
entendimento e resolução da questão. 

Professor de Educação INDEFERIDO: O comportamentalismo é o estudo científico do comportamento, 



 

 

Fundamental / 25 sem se aprofundar em sua teoria (uma vez que também não é isso que a 
questão está pedindo). Além disso, as demais alternativas representam outras 
teorias da aprendizagem, e por isso, todas estão incorretas 

Psicólogo / 29 DEFERIDO – Retificar a alternativa correta para a letra B). 
 

Atenciosamente, 
  

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 


