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Cargo: M01 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                            

Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

    

Questão Justificativa 
Conclusão (Deferido 

ou Indeferido) 
Resposta Alterada para: 

1 

O recurso não procede, pois a única opção que apresenta, 
de fato, hesitação é a apontada pelo gabarito, ou seja, “Não 
é propriamente rosa que quero dizer”, não havendo 
pertinência em qualquer outra opção. 

INDEFERIDO - 

3 

Em resposta ao recurso interposto para a questão, temos a 
dizer que a palavra do gabarito “suponho” afasta-se do 
sentido que “achar” carrega vulgarmente, em tom linguístico 
reiterado no texto. 

INDEFERIDO - 

4 

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer que 
mantém-se o gabarito, com a marcação de vírgulas 
separando adjuntos adverbiais, conforme indica a língua 
padrão. 

INDEFERIDO - 

8 

Em resposta ao recurso interposto, a banca entende que o 
pedido de recurso é procedente e esclarece que o gabarito, 
desavisadamente, corresponde à negativa do comando da 
questão. Sendo assim, a banca decide pelo deferimento e 
consequente anulação da questão. 

DEFERIDO ANULADA 

13 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a banca corrobora com a 
argumentação, pois embora a palavra “espantado” 
contenha, etimologicamente, prefixo, tal nível de análise 
não pode ser, por bom senso, exigida dos candidatos. 
Assim, estaria configurado duplo gabarito. Desta forma, a 
banca entende que o pedido de recurso é procedente e 
decide pelo deferimento e consequente anulação da 
questão. 

DEFERIDO ANULADA 
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Cargo: M02 - AUXILIAR DE BIBLIOTECA                                                                                                                                                                                                                             

Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

    

Questão Justificativa 
Conclusão (Deferido 

ou Indeferido) 
Resposta Alterada para: 

3 

Em resposta ao recurso interposto para a questão, temos a 
dizer que a palavra do gabarito “suponho” afasta-se do 
sentido que “achar” carrega vulgarmente, em tom linguístico 
reiterado no texto. 

INDEFERIDO - 

 

 

8 

Para atender ao princípio de isonomia e transparência, a 
banca esclarece que o gabarito, desavisadamente, 
corresponde à negativa do comando da questão. Sendo 
assim, a banca decide pelo deferimento e consequente 
anulação da questão. 

DEFERIDO ANULADA 

13 

Para atender ao princípio de isonomia e transparência, 
temos a dizer que embora a palavra “espantado” contenha, 
etimologicamente, prefixo, tal nível de análise não pode ser, 
por bom senso, exigida dos candidatos. Assim, estaria 
configurado duplo gabarito. Desta forma, a banca decide 
pelo deferimento e consequente anulação da questão. 

DEFERIDO ANULADA 

 
 
  

Cargo: M03 - AUXILIAR DE SECRETARIA                                                                                                                                                                                                                             

Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                                                                                                                   

    

Questão Justificativa 
Conclusão (Deferido 

ou Indeferido) 
Resposta Alterada para: 

15 

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer que na 
colocação pronominal de língua padrão, prevalece a ênclise 
a menos que haja um dos, assim chamados, fatores de 
próclise. Portanto, a ênclise estaria totalmente habilitada, 
na primeira frase, mantendo-se, assim, o gabarito. Quanto 
às demais frases, sequer cabe contestação quanto à 
colocação pronominal. Gabarito mantido. 

INDEFERIDO 
- 
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Cargo: M04- MOTORISTA                                                                                                                                                                                                                                           

Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                                                                                                                                                             

    

Questão Justificativa 
Conclusão (Deferido 

ou Indeferido) 
Resposta Alterada para: 

 

 

8 

Para atender ao princípio de isonomia e transparência, a 
banca esclarece que o gabarito, desavisadamente, 
corresponde à negativa do comando da questão. Sendo 
assim, a banca decide pelo deferimento e consequente 
anulação da questão. 

DEFERIDO ANULADA 

13 

Para atender ao princípio de isonomia e transparência, 
temos a dizer que embora a palavra “espantado” contenha, 
etimologicamente, prefixo, tal nível de análise não pode ser, 
por bom senso, exigida dos candidatos. Assim, estaria 
configurado duplo gabarito. Desta forma, a banca decide 
pelo deferimento e consequente anulação da questão. 

DEFERIDO ANULADA 

 
 
 
 

Cargo: M06 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                             

Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                                                                                                                                                             

    

Questão Justificativa 
Conclusão (Deferido 

ou Indeferido) 
Resposta Alterada para: 

15 

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer que na 
colocação pronominal de língua padrão, prevalece a ênclise 
a menos que haja um dos, assim chamados, fatores de 
próclise. Portanto, a ênclise estaria totalmente habilitada, 
na primeira frase, mantendo-se, assim, o gabarito. Quanto 
às demais frases, sequer cabe contestação quanto à 
colocação pronominal. Gabarito mantido. 

INDEFERIDO 
- 
 

 

 

 
 


