Cargo: S03 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL MEDIADOR
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA

Justificativa

Conclusão
(Deferido ou
Indeferido)

Resposta Alterada para:

muito

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer sobre o texto que o
enunciado afirma que por meio dos advérbios, um enunciador pode
expressar a INTENSIDADE daquilo que ele enuncia. No primeiro
parágrafo, a palavra que é advérbio e um exemplo que confirma essa
afirmação é muito, pois é o único advérbio apresentado que circunstancia
intensidade [advérbio é “a palavra que caracteriza o processo verbal,
exprimindo circunstâncias em que esse processo se desenvolve” (Cipro
Neto e Infante, 2003, p. 263). Entretanto eles acrescentam que no
caso dos advérbios de intensidade e de modo, pode haver a
modificação de adjetivos e advérbios: “Diferentemente do que seu
nome indica, o advérbio não é modificador exclusivo do verbo. Os
advérbios de intensidade e os de modo podem modificar também
adjetivos e advérbios” (Cipro Neto e Infante, 2003, p. 263)]. Sendo assim,
por não haver qualquer inadequação na questão nem em seu gabarito,
considera-se improcedente o recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

III

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico sobre “‘Deve ser um guarda-roupa
colossal!’, pensou Lúcia, avançando ainda mais”:
I.Os verbos usados são de ligação. INCORRETO – Há no fragmento
verbos significativos, nucleares
II.De acordo com a nova ortografia, o hífen não é mais usado em guardaroupa. INCORRETO – o novo acordo mantém o hífen (sinal diacrítico de
pontuação usado para ligar os elementos de palavras compostas) do
vocábulo em análise.
III. A palavra COLOSSAL pode ser substituída por EXCEPCIONAL. –
CORRETO – Observe-se que o texto apresenta um guarda-roupa que é
fora do comum, que ocorre além dos limites do estabelecido ou do que é
normal, frequente ou corriqueiro, por isso, EXCEPCIONAL.
Cabe lembrar que “A palavra ganha sentido no contexto da frase, mas a
frase ganha sentido no contexto do parágrafo, o parágrafo o deve ao
contexto do livro e o livro o adquire no contexto de toda a criação do
autor”; além dessa dependência contextual, “o sentido das palavras
depende conjuntamente da interpretação do mundo de cada qual e da
estrutura interna da personalidade” (VYGOTSKI, 1993a, p. 333). NÃO se
pode, portanto, em nenhuma análise vocabular desconsiderar o contexto
na qual o elemento vocabular está inserido.
Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na questão nem em
seu gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

Questão

4

7

Gabarito por extenso

Cargo: S04 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL AO 5º ANO - ZONA RURAL
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA
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Resposta Alterada para:

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico sobre “‘Deve ser um guarda-roupa
colossal!’, pensou Lúcia, avançando ainda mais”:
I.Os verbos usados são de ligação. INCORRETO – Há no fragmento
verbos significativos, nucleares
II.De acordo com a nova ortografia, o hífen não é mais usado em guardaroupa. INCORRETO – o novo acordo mantém o hífen (sinal diacrítico de
pontuação usado para ligar os elementos de palavras compostas) do
vocábulo em análise.
III. A palavra COLOSSAL pode ser substituída por EXCEPCIONAL. –
CORRETO – Observe-se que o texto apresenta um guarda-roupa que é
fora do comum, que ocorre além dos limites do estabelecido ou do que é
normal, frequente ou corriqueiro, por isso, EXCEPCIONAL.
Cabe lembrar que “A palavra ganha sentido no contexto da frase, mas a
frase ganha sentido no contexto do parágrafo, o parágrafo o deve ao
contexto do livro e o livro o adquire no contexto de toda a criação do
autor”; além dessa dependência contextual, “o sentido das palavras
depende conjuntamente da interpretação do mundo de cada qual e da
estrutura interna da personalidade” (VYGOTSKI, 1993a, p. 333). NÃO se
pode, portanto, em nenhuma análise vocabular desconsiderar o contexto
na qual o elemento vocabular está inserido.
Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na questão nem em
seu gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

