ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE DONA EMMA
CONCURSO PÚBLICO 04/2019
ANÁLISE DOS RECURSOS
CONTRA FORMULAÇÃO DA QUESTÃO E DISCORDÂNCIA COM O GABARITO PROVISÓRIO
PORTUGUÊS – NÍVEL SUPERIOR
Dados da solicitação 01
QUESTÃO 03

03. O trecho “que vivem com HIV” (linha 1), no contexto em que está inserido, exerce
função sintática de:
A)
B)
C)
D)

Objeto direto.
Objeto indireto.
Adjunto adnominal.
Complemento nominal

DESCRIÇÃO 1

RESPOSTA

Indeferido. O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que, segundo Rodrigo Bezerra
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(Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos), o trecho “que vivem com HIV” é
uma oração subordinada adjetiva e, como tal, exerce função sintática de adjunto adverbial.
Dessa forma, gabarito correto e mantido.
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Dados da solicitação 02
QUESTÃO 26

26. Com base na Lei nº 8.069:
I- A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei;
II- Assegura todas as oportunidades e facilidades, a fim de facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de
dignidade;
III- Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes,
sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor,
religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem,
condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que
diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.
Sobre os itens acima:
A)
B)
C)
D)

Apenas os itens I e II estão incorretos.
Apenas o item III está coreto.
Apenas o item II está incorreto.
Todos os itens estão corretos.

DESCRIÇÃO 1

O item II da questão 26 descreve que a Lei assegura todas as oportunidades e facilidades
enquanto o artigo oficial da união descreve que não somente a lei mas sim a lei e outros
meios. Conforme descrito na Lei 8069 de 13 de Julho de 1990: “Art. 3º A criança e o
adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de
dignidade.” (BRASIL,1990). Disponível para acesso em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm.

RESPOSTA
BANCA

Indeferido. O argumento do recurso não procede. A rigor, nada há de no item II que seja
incorreto. Basta compará-lo à legislação aludida no próprio recurso. Apenas , quando da
elaboração da questão, por motivos técnicos, esta banca recortou versão reduzida (mas não
incorreta) do que preconiza a lei.
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Dados da solicitação 03
QUESTÃO 11

11. Com base no Estatuto dos Servidores Público de Dona Emma, são consideradas
vantagens financeiras:
I - A gratificação natalina.
II - O adicional por tempo de serviço.
III - A gratificação pelo exercício de cargo em comissão.
IV - A gratificação pela realização de tarefa especial.
V - A gratificação pelo exercício de função de confiança.
VI - O adicional de produtividade.
Leia os itens anteriores e assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)

Somente os itens II, III, IV e V estão corretos.
Somente os itens I, II, V e VI estão corretos.
Somente os itens I, II, II, IV, e V estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

DESCRIÇÃO 1

RESPOSTA
BANCA

Deferido. Devido à alternativa C, da questão 11 da Prova de Técnico em Enfermagem estar
com dois itens repetidos à questão deverá ser anulada, pois a mesma poderia ter causado
falsa análise e interpretação dos candidatos.

