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Ofício nº 070/2018. 
Lobato, 10 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 
Bibliotecário / 23 INDEFERIDO – A simples leitura do contido no item 8.1.1.2 da NBR 6023/2018 

deixa claro que o contido na afirmativa I está correto, pois é permitido indicar 
apenas o primeiro, seguido da expressão et al. 

Bibliotecário / 26 INDEFERIDO - A afirmativa II menciona "A notação de autor não compõe o 
número de chamada que é constituído essencialmente por elementos que 
representem um assunto genérico (classificação decimal). Esta afirmação é falsa. 
A notação de autor compõe o número de chamada. 
A afirmativa IV menciona "Essa codificação é estruturada a partir do sobrenome 
do autor e representa as três primeiras letras do sobrenome" - Conforme Marcia 
H. T. de Figueredo Lima - Doutora em Ciência da Informação pela UFRJ/IBICT. 
Professora associada do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense. Líder do grupo de 
pesquisa “Do direito à informação à informação sobre os direitos” junto ao 
CNPq.http://www.academia.edu/19651185/Cutter_instru%C3%A7%C3%B5es_d
e_uso_traduzidas_para_portugu%C3%AAs. 

Fonoaudiólogo / 29 INDEFERIDO - Segudo Hwang et al. (2007 apud Mourão 2014) a estimulação oral 
pode ser realizada com sabores, temperatura  e texturas e é indicada para hipo ou 
hipersensibilidade com efeito fisiológico de reduzir a resposta motora em casos 
exacerbados ou aumentar a resposta aos estímulos sensoriais, nos casos de 
hipossensibilidade. Portanto realmente a estimulação oral colabora para o 
disparo do reflexo de deglutição e aumenta a sensibilidade. Porém, em um estudo 
citado por Mourão (2014) observa-se que a estimulação tátil-térmica é indicada 
para casos com demora no disparo da deglutição faríngea e na diminuição da 
sensibilidade com efeito fisiológico de aumentar a resposta de deglutição faríngea.  
Isso mostra que a técnica de estimulação tátil-térmica é indicada em casos de 
hipossensibilidade e não cita o uso para casos com hipersensibilidade. Assim não 
é possível que a resposta da questão seja letra C e sim letra D. Salienta-se ainda 
que a justificativa do candidato foi elaborada sem citação bibliográfica. 

Fonoaudiólogo / 32 INDEFERIDO - Segundo Lopes Filho e Carlos (1997) as emissões otoacústicas 
podem ser utilizadas em triagens, mas também podem ser utilizadas para 
avaliação da audição em pacientes que não respondem a métodos subjetivos de 
avaliação auditiva. Enfatiza-se que na questão não foi afirmado que a EOA é o 
único método e mais completo para avaliar o tipo de paciente citado. Por fim 
salienta-se ainda que o recurso foi elaborada sem nenhuma citação bibliográfica.  

Psicólogo /03 INDEFERIDO - Alega-se que o segmento solicitado para análise é classificado 
como oração conclusiva e o termo inicial "mas" uma conjunção subordinativa. A 
questão não solicita classificação gramatical, mas, sim, orientação semântica, 
sobre o significado expresso. 
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Psicólogo, Professor de 
Educação Física e 
Nutricionista /06 

INDEFERIDO - Alega-se que a alternativa D) é incorreta, pois o termo "até" é uma 
preposição essencial. Na alternativa, afirma-se que o termo, na proposição "I – "Se 
a regra quanto à nacionalidade dos premiados faz sentido até hoje..."." é uma 
preposição, na realidade, sintaticamente é um advérbio modificador de outro adv
érbio, "hoje".  

Fonoaudiólogo, 
Professor de Artes e 
Psicólogo / 08 

INDEFERIDO - Alega-se que a alternativa correta é a C) As mulheres cientistas 
ganharam poucos prêmios, portanto merecem destaques., pois é incoerente as 
mulheres cientistas ganharem prêmios e merecerem destaques. A afirmativa não 
é incoerente, muito menos o emprego da conjunção coordenativa conclusiva 
portanto. A conclusão de que as mulheres merecem destaques se dá justamente 
porque elas ganharam poucos prêmios como cientistas, o que merece ser 
destacado. Se esse destaque é positivo ou negativo, não vem ao caso para análise 
na questão.  

Fonoaudiólogo e 
Professor de Educação 
Física/ 09 

INDEFERIDO - Alega-se que o termo "penumbra" não é composto por prefixo 
latino. O termo "penumbra" apresenta uma variante (pen) do prefixo "pene", que 
lhe dá o caráter de palavra com sentido de "quase sombra", o que também ocorre 
com a composição de "península" e "penúltimo".  

Professor de Pedagogia 
e vários cargos / 10 

INDEFERIDO - Alega-se que a alternativa B) "Infelizmente" também é correta. A 
palavra infelizmente é derivada prefixal ou sufixal, porque não recebeu prefixo e 
sufixo ao mesmo tempo. Ao se acrescentar o sufixo -mente, toma-se a palavra já 
com o prefixo -in (infeliz), portanto, não lhe dá a categoria de ser parassintética.  

Professor de Educação 
Física / 30 

INDEFERIDO – Ver item 8.8 alínea a) (FALTAS E CONDUTAS ANTIDESPORTIVAS) 
– Regra do Jogo – Confederação Brasileira de Handebol. 

Professor de Educação 
Física / 31 

INDEFERIDO – O erro gráfico justificado pelos requerentes não caracteriza 
motivo para anular a referida questão pois em momento algum interfere no seu 
entendimento e ainda do que é solicitado no comando da mesma. 

Professor de Educação 
Física / 33 

INDEFERIDO - A solicitação não tem fundamentação, pois as necessidades de 
exercícios relacionados a ginástica que são necessários, somente são os que estão 
relacionados aos movimentos rítmicos e artísticos, nestes casos somente 
“colchões, arcos e fitas”. 

Professor de Educação 
Física / 34 

DEFERIDO – ANULAR a referida questão por falha na sua elaboração. 
 

Professor de Educação 
Física / 37 

INDEFERIDO – A existência de duas alternativas iguais A) e C) não justifica a 
anulação pois existe apenas 01 (uma) alternativa que responde adequadamente a 
questão, ou seja, alternativa B). 

Professor de Educação 
Física / 39 

DEFERIDO – ANULAR a referida questão. 

Professor de Educação 
Física / 40 

INDEFERIDO - A solicitação não tem fundamentação, pois o enunciado deixa bem 
claro que o referido período “coincide” com o período da escola primária, e a 
referencia ao enunciado é verdadeiro quanto a alternativa correta “Operatório-
concreto”. 

Professor de Pedagogia 
/ 02, 03, 04, 06, 07, 08 e 
09 

DEFERIDO – ANULAR as referidas questões tendo em vista a existência de dois 
tipos de provas escritas aplicadas somente para o referido cargo. 

Professor de Pedagogia 
/ 27 

INDEFERIDO – (Ver inciso III do Art. 28 da Lei Federal 9394/96 - III - adequação 
à natureza do trabalho na zona rural.) 

Professor de Pedagogia INDEFERIDO – O item III é falso. (Ver Art. 60 - É proibido qualquer trabalho a 
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/ 28 menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz.) 
Professor de Pedagogia 
/ 30 

INDEFERIDO - A solicitação  é para que o candidato aponte a alternativa 
incorreta. Apenas a afirmativa II está incorreta porque a docência, como afirma o 
texto, vincula-se a processos educativos escolares e não escolares. A afirmativa I 
também está correta, porque o texto informa que a docência é compreendida 
como ação educativa metódica e intencional.  
 

Professor de Pedagogia 
/ 32 

INDEFERIDO – Ver § 2º do Art. 212 da Constituição Federal - Os Municípios 
atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.  

Professor de Pedagogia 
/ 33 

INDEFERIDO - A solicitação da candidata não procede. A questão é sobre 
concepções pedagógicas. Apenas o item I é compatível com a pedagogia 
tradicional. As afirmativas II e III reúnem características da Pedagogia Nova e 
Tecnicista respectivamente. 

Professor de Pedagogia 
/ 35 

INDEFERIDO - A argumentação da candidata não procede. A Pedagogia tecnicista 
consiste na técnica como centralidade da ação docente.  

Professor de Pedagogia 
/ 36 

INDEFERIDO - A argumentação do candidato não procede. O enunciado faz 
referência à modelagem de personalidade. Para a abordagem histórico-cultural  o 
homem se desenvolve como resultado da apropriação cultural, mas ele não é 
passivo na interação com a cultura. O homem se apropria da cultura ao mesmo 
tempo em que interfere na cultura. Assim a afirmação de que a personalidade é 
moldada é incompatível com  os pressupostos da teoria histórico-cultural.  

Professor de Pedagogia 
/ 39 

INDEFERIDO – A afirmativa I é falsa. Ver item I do parágrafo 1º do Art. 85 da Lei 
Orgânica Municipal. 

Professor de Artes / 38 INDEFERIDO – Questão contemplada no programa de provas (As correntes 
estilísticas). 

Profissional Técnico 
Especializado em 
Linguagem de Sinais – 
Libras / 30 

INDEFERIDO - A língua de sinais não é majoritariamente icônica. É verdadeiro 
afirmar que ela é, como qualquer língua, um sistema arbitrário. A candidata não 
observou o significado da palavra majoritária.  
 

Profissional Técnico 
Especializado em 
Linguagem de Sinais – 
Libras / 34 

INDEFERIDO - A velocidade do movimento cumpre também o papel de modificar 
o  grau de um substantivo . Um exemplo disso é o sinal de chuva mais 
fraca e chuva mais forte. Na realização desse sinal, além da mudança na expressão 
facial,  a velocidade do sinal é alterada.  

Nutricionista / 21 INDEFERIDO - Questão contemplada no programa de provas (Ética e Legislação 
profissional). 

Nutricionista / 22 INDEFERIDO - Questão contemplada no programa de provas (Ética e Legislação 
profissional). 

Nutrcionista / 27 INDEFERIDO – As afirmativas I e II estão previstas nos Arts. 9º e 33 do referido 
Código de Ética. 

Nutricionista / 32 DEFERIDO – ANULAR a referida questão tendo em vista a existência de duas 
alternativas corretas: letras A) e C). 

Nutricionista / 33 INDEFERIDO - No período da Gestação, a mulher sofre várias transformações, 
sendo elas "Fisiológicas, metabólicas e nutricionais. Nas primeiras semanas os 
níveis hormonais são bastante alterados principalmente os níveis de 
Gonadotrofina Crônica Humana (popular HCG) e Progesterona, os quais 
contribuem com sintomas e desconfortos bem comuns da gravidez, como enjoos, 
náuseas, constipação intestinal e entre outros. Podendo causar mal-estar intenso 
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na gestante. Cabe ao profissional Nutricionista, entender quais podem ser 
frequentemente causadores desses sintomas tão comuns, para ajudar a gestante 
quanto a prescrição dietética para ajudar no alívio desses sintomas, já que os 
mesmo afetam grande parte das mulheres que estão no início da gestação, 
fazendo com as mesmas tenham mal estar intenso, e muitas delas vem a perder 
bastante peso no primeiro trimestre da gravidez.  A disciplina Nutrição nos Ciclos 
da Vida tem como objetivo ensinar profissionais de saúde acerca dos princípios da 
nutrição e sua aplicabilidade básica aos indivíduos e grupos de todas as faixas 
etárias e classes sociais. É uma disciplina com orientações práticas que poderão 
auxiliar profissionais quando se depararem com situações no dia a dia em que 
sejam exigidas e necessárias ações de educação alimentar como parte do 
atendimento realizado.  

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).   

Nutricionista / 38 INDEFERIDO – O comando da questão solicita a principal fonte natural de 
licopeno e em todas as bibliografias pesquisadas a resposta correta é o tomate. 

Psicólogo / 27 DEFERIDO – ANULAR a referida questão. 
Psicólogo / 31 DEFERIDO – ANULAR a referida questão. 
Psicólogo / 35 INDEFERIDO - A avaliação objetiva dos testes psicológicos inclui, em geral, a 

determinação da sua validade e da sua precisão em situações específicas. Segundo 
Pasquali (2001), costuma-se definir a validade de um teste dizendo que ele é 
válido se de fato mede o que supostamente deve medir (p.112). A validade é a 
questão mais importante a ser proposta com relação a qualquer teste psicológico, 
uma vez que, apresenta uma verificação direta do teste satisfazer sua função. 
A validade de conteúdo refere-se ao grau em que o conteúdo de um instrumento 
reflete adequadamente o construto que está sendo medido, ou seja, é a avaliação 
do quanto uma amostra de itens é representativa de um universo definido ou 
domínio de um conteúdo. A validade de critério é avaliada quando um resultado 
pode ser comparado a um padrão-ouro.(SOUZA;ALEZANDRE;GUIRARDELLO, 
2017) 
Isto significa que a validade depende da consistência e precisão em situações 
especificas, sendo assim, também representa a consistência dos dados quando o 
indivíduo se submete a ele em diversas situações e esta consistência permanece 
inalterada em situações específicas. 

Motorista / 15 INDEFERIDO – Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 
Motorista / 17 INDEFERIDO – Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 
Motorista / 18 INDEFERIDO – Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 
Motorista / 23 INDEFERIDO – Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 
Motorista / 24 INDEFERIDO – Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 
Técnico administrativo 
/ 01 

INDEFERIDO - Alega-se que a alternativa B) "O relato expõe as mazelas humanas 
da migração com infanticídio europeu" é a correta. Ela não pode ser considerada 
correta, pois não há no texto aspectos sobre "infanticídio europeu".  

Técnico administrativo 
/ 03 

INDEFERIDO - Alega-se que as alternativas A) E Nobel queria isso, porque via o 
“internacionalismo” como vantagem. – elipse de 
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sujeito. e B) Mas tudo bem: os irmãos Wright também não levaram. – elipse de 
substantivo são corretas. A alternativa A) não apresenta elipse, pois o substantivo 
"Nobel", sujeito da oração inicial, é, também sujeito da segunda oração, com o 
verbo "via". Como há uma só frase, há, sintaticamente, a manifestação de uma 
marca de sujeito explícito. Caso ocorresse uma manifestação linguística de sujeito 
para o verbo "via", seria redundância sintática. Na alternativa B), há elipse 
de substantivo, que seria marcado pelo objeto direto do verbo "levaram". Assim, 
na oração, há informação de que os irmãos Wright também não levaram, mas não 
diz explicitamente o que não levaram, pois a elipse remete-se à informação 
anterior do texto. Também alega-se que a questão deveria trazer partes do texto 
para ser analisada. Como a questão é parte constante da prova que é formada pelo 
texto que a acompanha mais as questões, é inerente que seja relacionada ao texto, 
o que não necessita ter a repetição do texto, de maneira desnecessária.  

Técnico administrativo 
/ 04 

INDEFERIDO - Alega-se que a alternativa D) não é correta porque a mudança do 
termo "e" para "mas" leva à perda de sentido. Na expressão: I – “... O Nobel não 
premia tecnologias, e sim a ciência que as torna possíveis.”, o termo "e" está na 
condição de conjunção adversativa, não de uma adição, o que não altera o sentido 
ao se substituir por "mas".  

Técnico administrativo 
/ 07 

INDEFERIDO - Alega-se que as alternativas A) e D) também são corretas, porque 
o substantivo "réstia" é um substantivo coletivo específico. O termo réstia pode se 
referir a cebola e a alho, assim, são duas referências a substantivos diferentes que 
não concedem ao termo a designação de específico a um só substantivo. Seria 
específico se fosse apenas um dos termos próprios "réstia de cebolas" ou "réstia 
de alhos".  

Técnico administrativo 
/ 09 

INDEFERIDO - Alega-se que a função sintática da oração destacada é de objeto 
direto e que, também, outra oração que há dentro dela - "mereciam a distinção"- é 
também objeto direto, o que corrobora o gabarito oficial da questão. 

Técnico administrativo 
/ 12 

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. 

Técnico administrativo 
/ 14 

DEFERIDO – ANULAR a referida questão. 
 
 
 

Técnico administrativo 
/ 19 

INDEFERIDO – Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 
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Técnico administrativo 
/ 21 

INDEFERIDO – Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 
 

Técnico administrativo 
/ 26 

INDEFERIDO – Ver Art. 28  a Lei Orgânica Municipal. 
 

Técnico administrativo 
/ 28 

INDEFERIDO – Ver Arts. 4º e § 1º do Art. 75 da Lei Orgânica Municipal. 
 

Técnico administrativo 
/ 39 

INDEFERIDO – Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 

 
ANULAR também as questões 16, 17 e 20 dos cargos de Bibliotecário, Fonoaudiólogo, Nutricionista, 
Professor de Arte, Professor de Educação Física, Professor de Inglês, Professor de Pedagogia, Profissional 
Técnico Especializado em Linguagem de Sinais – Libras e Psicólogo. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 


