
 

 

 
Ofício nº 120/2019. 

Lobato, 16 de dezembro 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 8 de dezembro de 2019 decide sob os 
seguintes fundamentos: 
CARGO/QUESTÃO RESULTADO 
Agente Ambiental e Secretário 
Legislativo /01 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa A) A pouca digitalização do acervo do 
museu nacional. não é correta. Também alega-se que a alternativa C) A tragédia do 
incêndio ocorrida no museu nacional é correta. O lead da notícia expõe a temática 
sobre a digitalização, "A tragédia ocorrida no museu nacional levanta a questão da 
importância da digitalização dos acervos."; O segundo parágrafo do texto 
apresenta mais de sua metade com as informações sobre o tema: "Não é à toa que, 
nos últimos anos, instituições culturais, em todo o mundo, vêm investindo na 
digitalização de seus acervos. No caso do Museu Nacional, de acordo com a 
assessora de imprensa Thâmily Alves, cerca de 300 peças estavam digitalizadas. 
A assessoria, porém, não detalhou à Galileu quais são elas.", a comprovar, assim, 
que a alternativa A) é a correta. Além disso, o próprio título do texto, "Um museu 
imortal", remete metaforicamente à digitalização das obras num caráter de 
preservação imortal. 

Agente Ambiental, Auxiliar 
Administrativo e Secretário 
Legislativo /01 

DEFERIDO: Anule-se a questão pois o termo correto no seu enunciado deveria ser 
"catáfora textual". Estender a referida anulação para os cargos de Auxiliar de 
Enfermagem, Engenheiro Civil, Professor de Educação Física e Vigilante Sanitário. 

Auxiliar Administrativo / 06 INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa correta não é a B) É um adjetivo 
uniforme., mas, sim a C) É um adjetivo superlativo absoluto sintético. O enunciado 
da questão solicita “6. Assinale o que não é correto sobre o termo "riquíssimo"., ou 
seja, o que é incorreto sobre o adjetivo "riquíssimo". A única alternativa que 
mostra uma informação incorreta é a B).  

Agente Ambiental / 24 INDEFERIDO: A questão pergunta qual o fator que não favorece a proliferação de 
algas em corpo d'água, não que favorecem seu crescimento. Desta forma, a única 
alternativa que responde adequadamente a questão é a letra D). 

Vigilante Sanitário / 20 INDEFERIDO: Fungos é biológico, medicamentos é QUÍMICO e metais pesados é 
químico também. 

Vigilante Sanitário / 21 INDEFERIDO: O Clostridium perfringens é frequentemente incriminado em 
toxinfecção alimentar envolvendo alimentos que possuem GRANDE QUANTIDADE 
DE PROTEÍNA E ALTA UMIDADE, normalmente relacionado a grandes peças que 
não alcançaram temperatura que pudesse eliminar tal micro-organismo. 

Atenciosamente, 
  

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 


