INSTRUMENTO PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSOS

CARGOS: PROF LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO
01

ANALISE

JULGAMENTO

O primeiro parágrafo do texto não apresenta opinião (defesa de
ponto de vista). Apresenta uma informação de um fato histórico da
França – narração.
Segue a transcrição do (1º§) para que a candidata comprove o
equívoco.
(1º§) Quando a França tentava transformar um bando de
principados briguentos em uma Nação-Estado, *Condorcet liderou
o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço.
Para ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma
nação. Como nosso futuro não será grande coisa sem um grau
maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o
mesmo?

Gabarito oficial mantido – letra B

03

Não existe a classificação consecutiva para a conjunção
“como”.
À luz da Gramática Normativa, a conjunção “como” admite
APENAS 3 classificações: causal, comparativa, conformativa.
No período: “Como nosso futuro não será grande coisa sem um

Gabarito oficial mantido – letra D

grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe
fazemos o mesmo?” – a ÚNICA ideia que esta conjunção transmite
é causa.

10
13

QUESTÃO ANULADA POR ERRO MATERIAL)
Mesmo reconhecendo que as palavras: “ciências”; “ideia”;
“teorias“ pertencem à mesma regra de acentuação, a candidata
tentar modificar o que se cobra.

QUESTÃO ANULADA POR ERRO MATERIAL

Gabarito oficial mantido – letra A
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QUESTÃO ANULADA POR ERRO MATERIAL
A questão está estruturada de forma correta, baseando-se na notícia do
texto que está na questão.
O único erro da questão está na letra A – que tem sua defesa devidamente
explicada:
A microcefalia não é um agravo novo. É uma condição neurológica em que
a cabeça do recém-nascido é menor quando comparada ao padrão
daquela mesma idade e sexo. Neste caso, os bebês com essa
malformação congênita nascem com um perímetro cefálico menor do que
o normal, que habitualmente é superior a 33 cm.

QUESTÃO ANULADA POR ERRO MATERIAL

Gabarito oficial mantido – letra A

(http://www.brasil.gov.br/saude/2015/11/entenda-o-que-e-a-microcefalia)

32

A candidata está equivocada quanto à conjugação do tempo maisque-perfeito do modo indicativo, cobrado na letra C.

Letra c)

Gabarito oficial mantido – letra B

O trecho: “É como se fora da língua culta,...” está

construído com ideia comparativa no

36

38

tempo mai
s-que-perfeito do modo indicativo.
Informamos para a candidata que os verbos “IR” e “SER” têm
conjugação idêntica no tempo mais-que-perfeito do modo
indicativo, sendo distinguido pelo contexto.
O verbo que está usado na frase da letra C – é o verbo SER.
No trecho: “Agora, surge uma preocupação com a linguagem
abreviada e de caráter fonético usada em mensagens de
computador, como nos chats”. – está construído com

hipérbato. – Justificativa: O período não começa com os termos
essências da oração dispostos em ordem direta.
A estrofe é do Soneto “A um poeta” de Olavo Bilac – o primeiro
príncipe do Parnasianismo.
Pedimos que a candidata leia o que segue.

A um Poeta – Olavo Bilac
A Um Poeta

Gabarito oficial mantido – letra B

Gabarito oficial mantido – letra D

Longe do estéril turbilhão da rua,
Beneditino, escreve! No aconchego
Do claustro, na paciência e no sossego,
Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!
Mas que na forma de disfarce o emprego
Do esforço; e a trama viva se construa
De tal modo, que a imagem fique nua,
Rica mas sóbria, como um templo grego.
Não se mostre na fábrica o suplício
Do mestre. E, natural, o efeito agrade,
Sem lembrar os andaimes do edifício:
Porque a Beleza, gêmea da Verdade,
Arte pura, inimiga do artifício,
É a força e a graça na simplicidade.
Um pouco sobre o autor:

Patrono do Serviço Militar – “Se todas as pessoas usufruem das
benesses da Pátria, nada mais justo que participem de sua defesa.”
Natural do Rio de Janeiro, Olavo Brás Martins dos Guimarães
Bilac, filho de Delfina de Paula dos Guimarães Bilac e do Dr. Brás
Martins dos Guimarães Bilac, nasceu dia 06 de dezembro de 1865.
Contemporâneo de Machado de Assis, Alberto de Oliveira, Coelho
Neto e José do Patrocínio, foi membro fundador da Academia
Brasileira de Letras. Escreveu a letra do Hino à Bandeira.
Em uma homenagem oferecida a ele em dezembro de 1907, disse:
“O que estais, como brasileiros, louvando e premiando nesta sala, é
o trabalho árduo, fecundo, revolucionário, corajoso da geração
literária a que pertenço, e o papel definido, preciso, dominante, que

essa geração conquistou, com o seu labor, para o homem de letras,
no seio da civilização brasileira.
“Que fizemos nós? Fizemos isto: transformamos o que era até
então um passatempo, um divertimento, naquilo que é hoje uma
profissão, um culto, um sacerdócio; estabelecemos um preço para o
nosso trabalho, porque fizemos desse trabalho uma necessidade
primordial da vida moral e da civilização da nossa terra…” Em
1907 foi eleito “Príncipe dos Poetas Brasileiros”, num concurso
patrocinado pela revista Fon-Fon. O grande amor de Bilac foi
Amélia de Oliveira, irmã do poeta Alberto de Oliveira. Porém,
Olavo Bilac não se casou e nem teve filhos, mas interessou-se pela
educação infantil. Escreveu diversos livros escolares, ora sozinho,
ora em co-autoria com Coelho Neto ou com Manuel Bonfim. Por
causa de seu envolvimento político, esteve preso e resolveu exilarse em Minas Gerais, até que a situação política se acalmasse no Rio
de Janeiro. O Príncipe dos Poetas morreu em 1918.
(https://oficinadoescritor.wordpress.com/2009/01/30/a-umpoeta-olavo-bilac/

CARGOS: PROF INGLES
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ANALISE
QUESTÃO ANULADA POR ERRO MATERIAL
A questão está estruturada de forma correta, baseando-se na notícia do
texto que está na questão.
O único erro da questão está na letra A – que tem sua defesa devidamente
explicada:
A microcefalia não é um agravo novo. É uma condição neurológica em que
a cabeça do recém-nascido é menor quando comparada ao padrão
daquela mesma idade e sexo. Neste caso, os bebês com essa
malformação congênita nascem com um perímetro cefálico menor do que
o normal, que habitualmente é superior a 33 cm.

JULGAMENTO
QUESTÃO ANULADA POR ERRO MATERIAL

Gabarito oficial mantido – letra A

(http://www.brasil.gov.br/saude/2015/11/entenda-o-que-e-a-microcefalia)
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QUESTÃO ANULADA POR ERRO MATERIAL
QUESTÃO ANULADA POR ERRO MATERIAL

QUESTÃO ANULADA POR ERRO MATERIAL
QUESTÃO ANULADA POR ERRO MATERIAL

