
 

 

 
Ofício nº 19/2020. 

Lobato, 28 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 16 de fevereiro de 2020 decide sob 
os seguintes fundamentos: 

 
CARGO/QUESTÃO RESULTADO 
Farmacêutico / 02 INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa "A) "Quem sabe, um dia, até se tornem 

alvos de exploração espacial e possamos fazer uma excursão para visitá-las!"" é 
correta. A alternativa A) manifesta, pelo verbo poder ("possamos"), a pessoa do 
discurso das duas autoras do texto, uma vez que são duas pessoas que o assinam, 
portanto, a pessoa do discurso escolhida é a primeira do plural (nós). A 
alternativa "D) "O exoplaneta hospedeiro tem o tamanho de júpiter (Kleper-
1625b) e, pasmem, sua exolua é tão grande quanto netuno!"" é a correta, pois a 
interlocução das autoras com o leitor está marcada pelo verbo "pasmar" 
(pasmem), que marca sua direção ao leitor do texto, ao interlocutor externo. 

Farmacêutico / 04 INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa "B) "É algo fisicamente possível, porém, 
ainda não detectado."" é correta. A questão solicita "assinale a alternativa em que 
há elementos linguísticos que expressam sentido de indefinições.", o que é 
explícito na alternativa "D) "Paralelamente, alguns astrônomos têm pensado 
seriamente se algumas luas não poderiam ter suas próprias luas."", pelos 
elementos linguísticos, com classificação de pronome indefinido, "alguns" e 
"algumas". 

Farmacêutico, Psicólogo, 
Professor de Educação Física, 
Professor de Pedagogia / 07 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa correta é "B) Coordenativa 
adversativa.". Na proposição "Não me toque, senão eu grito.", a conjunção 
"senão" ocupa o lugar sintático de uma conjunção explicativa, podendo ser 
substituída por "porque", "porquanto", "pois". Nesta proposição em específico, 
"senão" é uma conjunção coordenativa  
explicativa.  

Enfermeiro / 08 INDEFERIDO: Alega-se que não há verbo  na alternativa "B) "Não é o senhor 
não.", sendo classificada como uma frase sem oração. Na frase da alternativa B), 
há o verbo ser ("é"), marcando uma oração. 

Enfermeiro, Farmacêutico, 
Psicólogo, Professor de Língua 
Inglesa, Professor de Educação 
Física / 09 

INDEFERIDO: Alega-se que na proposição ""O juiz ia esquentando por dentro 
que nem caldeira." não há metáfora, mas, sim, comparação. A metáfora é uma 
figura de linguagem que emprega palavra(s) fora de seu sentido normal, 
tomando-se por base a analogia, não a comparação. Assim, a analogia marcada na 
proposição é a de que o juiz esquentou, ficou bravo, irritado, em seu interior, da 
mesma forma como fica uma caldeira em seu interior ao ser esquentada. A 
analogia entre o juiz e a caldeira é feita pela palavra "esquentou".  

Enfermeiro / 13 INDEFERIDO: O comando da questão solicita “o lema da administração federal” e 
não o lema da campanha presidencial. 

Farmacêutico / 17 INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão (pois (-7) + 
(6,25) = -0,75) 

Professor de Pedagogia / 20 INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 
Agente de Vigilância Sanitária / 
19 

DEFERIDO: Anular a referida questão por erro na formulação do comando da 
questão. Estender a referida anulação para os cargos de Auxiliar de Saúde Bucal, 



 

 

Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Enfermagem e Técnico em Radiologia. 
Farmacêutico / 23 INDEFERIDO: A afirmativa II é incorreta. (Ver Art. 2º - São Poderes Municipais, 

independentes e colaborativos entre si, o Legislativo e o Executivo). 
Professor de Língua Portuguesa 
/ 23 

DEFERIDO: Anular a referida questão por erro na formulação do comando da 
questão. Estender a referida anulação para os cargos de Professor de Ciências, 
Professor de Educação Física, Professor de História, Professor de Língua Inglesa. 
Para o cargo de Professor de Matemática a anulação se dará na questão 22. 

Auxiliar de Desenvolvimento 
Infantil e Farmacêutico / 24  

DEFERIDO: Anular a referida questão por erro na formulação do comando da 
questão. Estender a referida anulação para os cargos de Assistente Social, 
Bioquímico, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico – Clínico Geral, 
Nutricionista, Odontólogo, Professor de Pedagogia, Profissional de Educação 
Física do SUS e Psicólogo.  

Enfermeiro / 30 DEFERIDO: Anular a referida questão por divergência entre literaturas. 
Enfermeiro / 33 INDEFERIDO: A requerente não apresentou nenhuma referência bibliográfica 

em seu questionamento. De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação 
vigente disponível no site do Ministério da Saúde: 
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/calendario-vacinacao o 
gabarito apresentado está correto. 

Enfermeiro / 35 INDEFERIDO: O “termo” não é utilizado apenas por médicos conforme afirma a 
requerente. Trata-se de uma Linguagem de Radiocomunicação utilizada pelos 
serviços de urgência e emergência, e esta linguagem pode ser usada por médicos, 
enfermeiros, técnicos em enfermagem e condutores de ambulâncias. Ademais, o 
conteúdo é previsto no edital do presente concurso quando diz: “... 
Funcionamento e Manuseio de Equipamentos e Materiais das Ambulâncias, 
Linguagem de Radiocomunicação...”.  

Enfermeiro / 38 INDEFERIDO: A requerente não apresentou nenhuma referência bibliográfica 
em seu questionamento 

Farmacêutico / 32 DEFERIDO: Anular a referida questão por erro no comando da questão. (Foi 
solicitado para assinalar a alternativa correta quando deveria solicitar para 
assinalar a alternativa incorreta). 

Farmacêutico / 34 INDEFERIDO: O paciente administrará a dose de 400 mg 2X ao dia. A prescrição 
foi a seguinte: Carbamazepina em comprimidos de 200 mg,  a ser administrados 
dois comprimidos por via oral, duas vezes ao dia por 60 dias (ou seja 
administraria 2 comprimidos de 200 mg por vez, totalizando assim a dose de 
400mg). A questão se refere apenas a cálculos de medicamentos, em nenhum 
momento foi referida a possibilidade de intoxicação. 

Farmacêutico / 39 INDEFERIDO: A questão não apresenta erros, visto que a definição se encontra 
correta. Atualmente para inserção vaginal utiliza-se o termo óvulo, o qual é 
menor que o supositório causando menos desconforto ao paciente, dessa forma, 
o formato e a consistência dos supositórios deve ser adequado para a 
administração retal. Além disso o enunciado da alternativa não contém o termo 
“somente”. 

Professor de Ciências / 33 INDEFERIDO: O erro na elaboração do comando da questão não interfere no seu 
entendimento e resolução. 

Professor de Educação Física / 
37 

DEFERIDO: Alterar a alternativa correta para letra C). 

Professor de Educação Física / 
38 

INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. O requerente 
simplesmente procura um motivo visando a anulação da referida questão. 

Professor de Língua Inglesa / 
38 

INDEFERIDO: Os estudos pós-modernos de tradução (ARROJO, OLHER, SPIVAK) 
afirmam que toda tradução é resultado de uma leitura, ou seja, as escolhas 



 

 

tradutórias são consequência/produto da leitura do texto de partida. Isso nos 
indica que traduções palavra por palavra, também chamadas de traduções 
literais, em que todos os termos de uma frase e/ou texto são traduzidos 
integralmente e na mesma ordem, não são necessariamente as traduções 
corretas ou as únicas traduções possíveis. Além disso, é possível fazer 
adequações no texto de chegada (texto traduzido) sem prejuízos à tradução 
(VINAY E DARBELNET). Portanto, considerando as afirmações dos estudiosos 
citados, a alternativa que melhor traduz o trecho na referida questão é "A 
máquina quebrada foi consertada agora". 

Professor de Língua Inglesa / 
39 

DEFERIDO: Anular a referida questão. 

 
 

Atenciosamente, 
  

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 


