PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
PROCESSO SELETIVO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: LEANDRO LIMA ASSESSORIA

RECURSOS
RECURSOS CONTRA GABARITO DAS PROVAS
RECUR
SO

INSCRI
ÇÃO

NOME

DISCIPLINA

QUEST
ÃO

SITUAÇ
ÃO

DETALHES

RESPOSTA

RECURSO REQUERENDO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO NÚMERO
01 – DE LÍNGUA PORTUGUESA

595

50930

ALEXANDRE DIAS MOREIRA

PORTUGUÊS

1

INDEFE
RIDO

O texto dissertativoé
classificado em
O fundamento do presente recurso é que pergunta ambígua, resposta
dissertativo-argumentativo e
vaga dá margem de dúvida. Uma vez que a prova não tinha um
dissertativo-expositivo. O texto
resposta correta, determinando a anulação da questão e atribuição de
dissertativo-argumentativo
pontuação igual a todos os concorrentes.
apresenta um ponto de vista e
tem como objetivo persuadir e
FUNDAMENTOS:
convencer o leitor a concordar
A questão tem como tema o texto “Não é fácil ser produtivo nos dias
com a ideia defendida.
atuais. Precisa de ajuda neste respeito? Confira 3 dicas que vão
Já um texto
ajuda-lo a organizar sua rotina”. E a pergunta em questão, analisa a
dissertativo-expositivo busca
tipologia do referido texto. O gabarito considerou a questão certa a
expor um ponto de vista sem a
letra “B”, que cita que o texto é “predominante injuntivo, pois
necessidade de convencer o
apresenta dicas para a melhor organização do tempo para a
leitor.Um texto dissertativo
realização das tarefas diárias”. No entanto, o texto da questão é
possui uma ideia central a ser
ambíguo. Isso ocorre uma vez que pode-se entender que o texto
trabalhada, a fundamentação
também é dissertativo-argumentativo.
do tema e o fechamento da
Tendo em vista que, o texto dissertativo-argumentativo é uma
ideia desenvolvida no decorrer
modalidade de texto opinativo. Para organizá-lo, o autor defende um
do texto.
ponto de vista em relação a determinado assunto. A opinião do autor
A estrutura básica do texto
precisa ser embasada com explicação e argumento. O objetivo é
argumentativo é a seguinte:
fazer com que o leitor ou ouvinte seja convencido em relação à sua
&bull;Introdução&ndash; parte
ideia que será exposta e explicada.
onde se apresenta o assunto
Um texto dissertativo precisa de uma série de explicações que o
e a tese sobre ele que será
justifiquem. Além das provas, o texto precisa contar com um
defendida no texto.
raciocínio coerente e consistente, o que ocorre no texto em questão.
&bull;Desenvolvimento&ndash
Já que o texto da questão, traz a problematização, dados, estudos, o
; no desenvolvimento se
problema e a solução. E finaliza com a solução da problematização
explora os argumentos que
do que está sendo exposto, que é justamente que é necessário ter
sustentam a tese. Os
disciplina.
argumentos devem ser
Ademais, na redação dissertativa-argumentativa, dissertar significa
embasados com exemplos e
defender uma ideia, um ponto de vista, uma opinião. Depois de
fatos a fim de comprová-los e
definido um ponto de vista, usando esses mesmos conhecimentos de
validá-los.
mundo, é necessário, nesse tipo textual, defender essa ideia, que o
&bull;Conclusão&ndash; é o
autor do texto defende e finaliza que é “preciso disciplina”. Aqui está a
desfecho do assunto no qual
importância da argumentação: fundamentar, confirmar essa opinião é
se retoma à tese inicial. Pode
um trabalho de convencimento do leitor, o principal objetivo da
ocorrer a apresentação de
dissertação-argumentativa.
soluções viáveis ou de
O Texto Dissertativo é um tipo de texto argumentativo e opinativo,
propostas de intervenção.
uma vez que expõe a opinião sobre determinado assunto ou tema,
Já os textos injuntivos e textos
por meio de uma argumentação lógica, coerente e coesa. Havendo
prescritivos são textos que
até a conclusão, onde o autor conclui e reafirma sua tese.
têm como finalidade a
Portanto, na questão número 01, as dicas para “uma melhor
instrução e orientação do
organização do tempo para a realização das tarefas diárias” na
leitor. Além de fornecer uma
verdade é o desenvolvimento do texto dissertativo, e não a explicação
informação, eles instigam a
e no método para a concretização de uma ação, que é característica
ação do leitor.Os textos
do texto injuntivo.
injuntivos se caracterizam por
O texto injuntivo ou instrucional está pautado na explicação e no
utilizar verbos no imperativo,
método para a concretização de uma ação. Ele indica o procedimento
no infinitivo ou presente do
para realizar algo, por exemplo, uma receita de bolo, bula de remédio,
indicativo, sempre
manual de instruções, editais e propagandas. O que não ocorre no
indeterminando o sujeito. O
texto da questão que se deseja anular, pois as “dicas” na verdade são
que pode claramente ser
uma defesa da dissertação do autor!
observado no texto da referida
Portanto, requer a anulação da questão número um da prova de
questão. Assim sendo, não
português.
ambiguidade no referido texto
e nenhum motivo para que a
questão seja cancelada.
Termos em que,
Portanto, pedido
Peço deferimento.
INDEFERIDO.
https://www.educamaisbrasil.c
Bibliografia
om.br/enem/lingua-portuguesa
/tipos-de-textos
https://www.todamateria.com.br/texto-dissertativo/
https://descomplica.com.br/artigo/quais-as-principais-caracteristicas-d
a-dissertacao-argumentativa/45H/
https://www.colegioweb.com.br/redacao/aprenda-caracteristicas-textodissertativo-argumentativo.html
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583

50360

ARIADNA LUIZA NOGUEIRA DE
ALMEIDA DA COSTA

PORTUGUÊS

9

INDEFE
RIDO

Na questão 9, a frase da tabela na segunda coluna:
independentemente de qual SEJA a sua situação..., O verbo SEJA
não está como verbo de ligação , porque não está ligando o sujeito a
um predicativo.

O verbo SER, quando não
exerce a função de verbo de
ligação, pode exercer a função
de verbo intransitivo; para isso
deve estar acompanhado de
um adjunto adverbial
detempoou delugar. Na
oração referida, o verbo ser
indica um estado do sujeito a
que se refere.
Assim sendo, questão
indeferida.

Boa tarde !!!

591

578

582

580

590

50080

50250

50230

51050

51070

ARLIDIANE MARIA NOGUEIRA DE
ALMEIDA GREGORIO

GUSTAVO MENDES FERNANDES

LAESSA TEIXEIRA DE ALMEIDA

LILIANE RODRIGUES DA SILVA
FREITAS

LUANA KETLEY NOGUEIRA DE
CASTRO

PORTUGUÊS

PORTUGUÊS

PORTUGUÊS

PORTUGUÊS

CONHECIMENTO
S ESPECÍFICOS

1

9

9

9

25

IMPRO
CEDEN
TE

INDEFE
RIDO

INDEFE
RIDO

INDEFE
RIDO

INDEFE
RIDO

Venho através deste comunicado informar o equivoco na distribuição
de minha prova que foi realizada no dia 09/02/2020 referente ao
Processo Seletivo 0001/2019 do Município de Senador Firmino.
Ressalto a escolha da presente via eleita, vez que não exite previsão
eletrônica no site para debater/recorrer questão de erro na
distribuição da prova.

Na frase “Independentemente de qual SEJA a sua situação.." O verbo
de ligação SEJA não esta como verbo de ligação, ou seja, ligando o
sujeito a um predicativo.

Este recurso é aberto aos
candidatos a questionamentos
sobre questões de provas.

O verbo SER, quando não
exerce a função de verbo de
ligação, pode exercer a função
de verbo intransitivo; para isso
deve estar acompanhado de
um adjunto adverbial
detempoou delugar. Na
oração referida, o verbo ser
indica um estado do sujeito a
que se refere.
Assim sendo, questão
indeferida.

Na questão 9, a frase: independentemente de qual SEJA a sua
situação..., O verbo SEJA não está como verbo de ligação não,
porque não está ligando o sujeito a um predicativo.

O verbo SER, quando não
exerce a função de verbo de
ligação, pode exercer a função
de verbo intransitivo; para isso
deve estar acompanhado de
um adjunto adverbial
detempoou delugar. Na
oração referida, o verbo ser
indica um estado do sujeito a
que se refere.
Assim sendo, questão
indeferida.

Na primeira frase da segunda coluna da parte de enumeração temos
a frase: “Independentemente de qual SEJA a sua situação,” o verbo
em destaque SEJA não esta como verbo de ligação, sendo assim ele
não esta ligando o sujeito a um predicativo.

O verbo SER, quando não
exerce a função de verbo de
ligação, pode exercer a função
de verbo intransitivo; para isso
deve estar acompanhado de
um adjunto adverbial
detempoou delugar. Na
oração referida, o verbo ser
indica um estado do sujeito a
que se refere.
Assim sendo, questão
indeferida.

Todas as alternativas estão dentro do grupo prioritário e grupo de
comorbidades. Pois portadores de doenças crônicas não
transmissíveis ou com outras condições clinicas especiais
(respiratória, cardíaca, renais, hepáticas, neurológicas, diabéticas,
obeso, imunossuprimidos e transplantados.

RECURSO
INDEFERIDO.Conforme
Manual do Centro de
Referência de
Imunobiológicos Especiais
(CRIE) do Ministério da
Saúde/2014, dentre as
cormobidades com indicação
para vacinação contra a
Influenza, a rinite não se
enquadra no grupo de
doenças respiratórias, sendo
eleitos apenas pneumopatias
crônicas e asma. Já pacientes
portadores de Diabetes
Mellitus e HIV/AIDS e
Transplantados fazem parte
das comorbidades com
indicação para vacinação
conforme Programa Nacional
de Imunização.

Página 2 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
PROCESSO SELETIVO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: LEANDRO LIMA ASSESSORIA

RECURSOS

592

51000

LUCIANA APARECIDA DOS REIS

PORTUGUÊS

1

INDEFE
RIDO

Venho através dessa solicitar a revisão do gabarito de português,
após conferir o gabarito e minhas respostas na prova, eu acertei 5
questões e não 3 questões como divulgado.Sendo assim, não
concordo com o resultado publicado.

Peço por favor, considerar minha resposta a essa questão. Entendi
que ¨começar a perceber" é locução verbal e temos mais 02 verbos,
portanto três oraçoes.
Alternativa C.

596

51670

MARIA DE FÁTIMA VEIGA

PORTUGUÊS

4

INDEFE
RIDO

Se não for possível aceitar essa resposta, peço que anule a questão
considerando nosso esforço em nos preparar para essa prova.
Peço que considere também o pequeno número que conseguiu
classificação.
Ciente de sua compreensão, agradeço!

581

594

51060

51200

ROSELENE FERNANDES

TATIANA AGUIDA DE OIVEIRA DA
SILVA

CONHECIMENTO
S ESPECÍFICOS

PORTUGUÊS

25

9

INDEFE
RIDO

INDEFE
RIDO

Na questão 25:
Todas as alternativas estão dentro do grupo prioritário e de
comorbidades. Pois portadores de doenças crônicas não
transmissíveis ou com outras condições clinicas especiais
(respiratória, cardíaca, renais, hepáticas, neurológicas, diabéticas,
obeso, imunossuprimidos e transplantados.

Nas frases destacadas, com suas respectivas funções, há erro em
relação à função do verbo "seja", na frase "Independentemente de
qual seja a sua situação". Pelo gabarito, "seja" atuaria como verbo de
ligação na frase, quando sua função é a de verbo transitivo direto.
Um verbo de ligação deveria estar ligando um sujeito a um
predicativo, o que é impossível em uma oração sem sujeito.
Não há resposta correta ao item.

593

51720

THALES DIEGO GUIMARÃES DE
SOUZA

PORTUGUÊS

9

INDEFE
RIDO

Acerca das frases destacadas, com suas respectivas funções
correlacionadas, há equívoco em relação à função do verbo "seja", na
frase "Independentemente de qual seja a sua situação". De acordo
com o gabarito, o mesmo atuaria como verbo de ligação na frase
destacada, quando sua função real é a de verbo transitivo direto.
Pela definição, um verbo de ligação deveria ligar um sujeito a um
predicativo, o que não ocorre, haja vista que se trata de uma oração
sem sujeito.
Não haveria, portanto, resposta correta ao item.

O TOTAL DE ACERTOS NA
PROVA DE PORTUGUÊS
FOI 03 QUESTÕES.
EM ANEXO O SEU CARTÃO
RESPOSTA.
O texto da referida questão é:
&ldquo;Quando começar a
perceber que seu corpo está
cansado tanto fisicamente
quanto mentalmente,
interrompa suas
atividades.&rdquo;
Temos neste período quatro
orações, são elas:
1ª - "Quando começar"
2ª - "a perceber que"
3ª -&ldquo;seu corpo está
cansado tanto fisicamente
quanto mentalmente,&rdquo;
4ª - "interrompa suas
atividades"
Cada oração representa um
verbo e "começar a perceber",
neste caso, não é uma
locução verbal. Teremos
locução verbal em "está
cansado".
Assim sendo, solicitação
indeferida.
RECURSO
INDEFERIDO.Conforme
Manual do Centro de
Referência de
Imunobiológicos Especiais
(CRIE) do Ministério da
Saúde/2014, dentre as
cormobidades com indicação
para vacinação contra a
Influenza, a rinite não se
enquadra no grupo de
doenças respiratórias, sendo
eleitos apenas pneumopatias
crônicas e asma. Já pacientes
portadores de Diabetes
Mellitus e HIV/AIDS e
Transplantados fazem parte
das comorbidades com
indicação para vacinação
conforme Programa Nacional
de Imunização.
O verbo, nao sendo
classificado como verbo de
ligação, pode ser reconhecido
como verbo intransitivo; mas
para isso ele deve estar
acompanhado de um adjunto
adverbial de lugar ou de
tempo. Isso não se observa na
frase em questão.
Ademais, o verbo não tem seu
sentido completado por um
objeto direto.
Assim sendo, solicitação
indeferida.
O verbo, nao sendo
classificado como verbo de
ligação, pode ser reconhecido
como verbo intransitivo; mas
para isso ele deve estar
acompanhado de um adjunto
adverbial de lugar ou de
tempo. Isso não se observa na
frase em questão.
Ademais, o verbo não tem seu
sentido completado por um
objeto direto.
Assim sendo, solicitação
indeferida.
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