
 

 

 

Ofício nº 07/2020. 
Lobato, 03 de fevereiro 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 12 de janeiro de 2020 decide sob os 

seguintes fundamentos: 

 

CARGO/QUESTÃO RESULTADO 
PERÍODO DA MANHÃ 

Professor de Educação Infantil 

– Centro de Educação Infantil e 

Professor de Educação Física / 

01 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa correta é "B) Marquito apresenta-se 

desapoquentado.". No texto, o personagem Marquito não se apresenta 

desapoquentado, isto é, sossegado, conforme determina o significado da 

palavra "desapoquentar" no dicionário de língua portuguesa. Entre as 

alternativas apresentadas, o personagem mostra-se exasperado ao conversar 

sobre o fato ocorrido. 

Professor de Educação Infantil 

– Centro de Educação Infantil  / 

02 

INDEFERIDO: Alega-se que a resposta da questão é a alternativa A) medo. No 

texto, a expressão "horror total!!" está no trecho "a parada pra comilança 

quase dentro duma fazenda murada e o dono surgindo com as armas em 

punho... horror total!!", em que o narrador expressa indignação, não medo, 

pois não há qualquer descrição possível do medo das personagens. Até 

mesmo, na língua portuguesa, essa expressão é carregada de significado de 

indignação. 

Analista de Convênios e 

Prestação de Contas e  

Enfermeiro / 03 

INDEFERIDO: Alega-se que não há alternativa correta como resposta para a 

questão. A alternativa correta é "C) Elipse.", pois a proposição retirada do 

texto, "Exausto!", omite o substantivo referente ao sujeito que está exausto, 

"Marquito", apresentado em frase anterior à sua disposição no texto: 

"Marquito desabou na poltrona. completamente moído. Exausto!".  

Professor de Educação Infantil 

– Centro de Educação Infantil  / 

05 

INDEFERIDO: Alega-se que as alternativas B) e D) são corretas. Na 

alternativa D) "Turma animada e a fim de descobrir o esconderijo-paraíso"., 

não há dois adjetivos para o mesmo substantivo, há, sim, o adjetivo 

"animada" para o substantivo "turma" e um substantivo composto, 

"esconderijo-paraíso". Na alternativa B) "Desligou avisando que foi a 

primeira e última excursão ecológica.", há dois adjetivos expressos por 

"primeira e última", que são numerais, neste caso, com qualidade sintática de 

adjetivo. 
Odontólogo, Procurador 

Legislativo - (Câmara 

Municipal) e Professor de 

Educação Infantil – Centro de 

Educação Infantil / 07 

INDEFERIDO: Alega-se que a questão trata sobre encontro consonantal. A 

questão aborda o fonema consonantal, em que o termo 'consonantal' é 

adjetivo de fonema que expressa consoante. Em nada há de se tratar sobre 

encontro consonantal. Alega-se também que a alternativa “D) Chora.” 

também é correta. O fonema representado pelo dígrafo “CH” é classificado 

como consonantal, constritivo, palatal, sonoro e oral.   

Procurador Legislativo - 

(Câmara Municipal) / 08 

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

letra D). O comando da questão é muito claro e o assunto da questão foi 

notícia amplamente divulgada em nível nacional e internacional. 

Assistente Contábil, Professor INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente a questão é a 



 

 

de Educação Infantil – Centro 

de Educação Infantil e 

Professor de História – EM 

Getúlio Vargas / 11 

letra A). 

 

Odontólogo / 14 INDEFERIDO: Questão plenamente abrangida pelo conteúdo de 

conhecimentos específicos divulgado (Ver – Anexo I ... Informática básica: 

noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MSExcel 2010. Correio 

Eletrônico. Internet.). 

Agente Administrativo / 19 INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente a questão é a 

letra D). 

Analista de Convênios e 

Prestação de Contas / 20, 21 e 

22 

INDEFERIDO: O erro de grafia no comando da questão (Portaria nº 27/2008 

e não 127/2008) não interfere no entendimento e resolução da questão. O 

programa de provas (Anexo I) do referido cargo é claro ao citar o número 

correto da referida Portaria, ou seja, 127/2008. 

Assistente Contábil / 25 DEFERIDO: Alterara alternativa correta para letra B). 

Enfermeiro / 19 INDEFERIDO: Dentre os locais mais indicados para a verificação do pulso no 

bebê está a artéria braquial, bem como o pulso apical. Cabe ao candidato 

assinalar a alternativa correta disponível. Seguem algumas literaturas 

indicadas para o tema: WILSON, D.; HOCKENBERRY, M.J. Wong Manual 
Clínico de Enfermagem Pediátrica. Tradução da 8ª edição. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2012. - BOWDEN, V. R; GREENBERG, C.S. Procedimentos de 
Enfermagem Pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. - BRASIL. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para 
os profissionais de saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 

Ações Programáticas Estratégicas. 2. ed. atual. -Brasília: Ministério da Saúde, 

2011. Disponível 

em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nasci

do_pro fissionais_v1.p df 

Enfermeiro / 21 INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente a questão é a 

letra D). 

Professor de Matemática – EM 

15 de Setembro / 22 

INDEFERIDO: Ver solução abaixo: 
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Técnico em Radiologia / 20 DEFERIDO: Anular a referida questão. 

PERÍODO DA TARDE 
Enfermeiro / 02 INDEFERIDO: Alega-se que não há dois pronomes relativos na primeira frase 



 

 

do texto. A primeira frase se inicia em "Bem lá dentro da floresta amazônica", 

primeira expressão da frase toda, e termina em "uma cobra gigante chamada 

Cobra Gil.", em que todos os elementos textuais estão entre o início e o ponto 

final. Nesta frase, há dois pronomes relativos, "as árvores são tão altas que 

chegam nas nuvens" e "as folhas da mata são tão grandes que poderíamos 

morar embaixo delas", em que os termos "que" são os pronomes relativos, 

referentes a "as árvores" e " as  folhas", respectivamente.  

Enfermeiro e Professor de 

Ensino Fundamental Nível I / 

04 

DEFERIDO: Anule-se a questão pois as alternativas A) e D)  estão corretas. 

Estender a presente anulação para os demais cargos.  

Professor Substituto - 1ª Opção 

/ 12 

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

letra D). 

  

  

  

  

  

  

 

 

Atenciosamente, 

  

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 


