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Cargo: S01 - ADVOGADO – 40 HORAS
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA
Questão

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Indeferido)

Resposta Alterada para:

5-x

De acordo com Nuno (2013), no “Português Descomplicado”, página 334, aponta
que a expresssão “por isso” equivale às expressões “portanto, assim, desse
modo, assim sendo, entre outras”, podem ser consideradas conclusivas =
conclusão lógica, consequência diante da questão apresentada e analisada. As
diversas listas de conjunções não conseguem fundamentar uma análise que
perpassa pela interpretação de texto, semântica e o uso pragmático de uma
conjunção coordenativa.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

8-x

A justificativa na elaboração da questão foi que a proliferação das patologias e
das fake news (notícias falsas) se dão por irresponsabilidades de muitos cidadãos
brasileiros, A alusão sobre a questão de extrapolação textual não acontece, tendo
em vista as inferências textuais que são necessárias em uma questão de
interpretação, além do que diz respeito à semântica. A imagem faz menção ao
mosquito que transmite doenças associado ao vetor de uma rede social twitter
(um passarinho), que não representa de forma totalitária todas as redes sociais.
Além do mais, a inferência direta é em relação às patologias e fake news, e não
às redes sociais. O meio de se proliferar não é pelo mosquito ou por uma rede
social - Twitter, mas como se dá, pela falta de consciência de indivíduos. O
candidato apenas relacionou as formas não-verbais (passarinhos e o que
representam) sem levar em pauta o texto escrito, as doenças e as fakes news,
inferindo de forma equivocada e sem sustentação, com uma interpretação
incompleta, o que leva a resposta A. O cerne da questão são as fake news e as
doenças que levam para tal construção de sentido, o que anula a questão A. Não
há menção de periculosidade, como o candidato aponta. A questão traz à tona a
inferência da ploriferação/transmissão de fake news/doenças por conta de
comportamentos irresponsáveis. Quando o candidato apresentar o verbo
“transmitir”, fica evidente que o grau de interpretação e inferências textuais são
incompletos e não consegue chegar à Interpretação completa da mensagem.
Classificado como interpretação incompleta e que fala do assunto da questão,
mas tangencia o tema central.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO
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Cargo: S02 - ADVOGADO – 20 HORAS
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA
Questão

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Indeferido)

Resposta Alterada para:

4-x

O sinônimo de Altruísmo, conforme o Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio, é
longanimidade, munificência, bondade, capacidade de suportar contrariedades por
outros. As demais alternativas são antônimos.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

5-x

De acordo com Nuno (2013), no “Português Descomplicado”, página 334, aponta
que a expresssão “por isso” equivale as expressões “portanto, assim., desse
modo, assim sendo, entre outras”, podem ser consideradas conclusivas =
conclusão lógica, consequência diante da questão apresentada e analisada. As
diversas listas de conjunções não conseguem fundamentar uma análise que
perpassa pela interpretação de texto, semântica e o uso pragmático de uma
conjunção coordenativa.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

8-x

A justificativa na elaboração da questão foi que a proliferação das patologias e
das fake news (notícias falsas) se dão por irresponsabilidades de muitos cidadãos
brasileiros, A alusão sobre a questão de extrapolação textual não acontece, tendo
em vista as inferências textuais que são necessárias em uma questão de
interpretação, além do que diz respeito à semântica. A imagem faz menção ao
mosquito que transmite doenças associado ao vetor de uma rede social twitter
(um passarinho), que não representa de forma totalitária todas as redes sociais.
Além do mais, a inferência direta é em relação às patologias e fake news, e não
às redes sociais. O meio de se proliferar não é pelo mosquito ou por uma rede
social - Twitter, mas como se dá, pela falta de consciência de indivíduos. O
candidato apenas relacionou as formas não verbais (passarinhos e o que
representam) sem levar em pauta o texto escrito, as doenças e as fakes news,
inferindo de forma equivocada e sem sustentação, com uma interpretação
incompleta, o que leva a resposta A. O cerne da questão são as fake news e as
doenças que levam para tal construção de sentido, o que anula a questão A. Não
há menção de periculosidade, como o candidato aponta. A questão traz à tona a
inferência da ploriferação/transmissão de fake news/doenças por conta de
comportamentos irresponsáveis. Quando o candidato apresentar o verbo
“transmitir”, fica evidente que o grau de interpretação e inferências textuais são
incompletos e não consegue chegar à Interpretação complete da mensagem.
Classificado como interpretação incompleta e que fala do assunto da questão,
mas tangencia o tema central.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO
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Cargo: S08 - ENGENHEIRO CIVIL
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA
Questão

Justificativa

Conclusão (Deferido ou Indeferido)

Resposta Alterada para:

4-x

O sinônimo de Altruísmo, conforme o Dicionário
da Língua Portuguesa Aurélio, é longanimidade,
munificência, bondade, capacidade de suportar
contrariedades por outros. As demais alternativas
são antônimos.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

8-x

A justificativa na elaboração da questão foi que a
proliferação das patologias e das fake news
(notícias falsas) se dão por irresponsabilidades
de muitos cidadãos brasileiros, A alusão sobre a
questão de extrapolação textual não acontece,
tendo em vista as inferências textuais que são
necessárias em uma questão de interpretação,
além do que diz respeito à semântica. A imagem
faz menção ao mosquito que transmite doenças
associado ao vetor de uma rede social twitter (um
passarinho), que não representa de forma
totalitária todas as redes sociais. Além do mais, a
inferência direta é em relação às patologias e
fake news, e não às redes sociais. O meio de se
proliferar não é pelo mosquito ou por uma rede
social - Twitter, mas como se dá, pela falta de
consciência de indivíduos. O candidato apenas
relacionou as formas não-verbais (passarinhos e
o que representam) sem levar em pauta o texto
escrito, as doenças e as fakes news, inferindo de
forma equivocada e sem sustentação, com uma
interpretação incompleta, o que leva a resposta
A. O cerne da questão são as fake news e as
doenças que levam para tal construção de
sentido, o que anula a questão A. Não há
menção de periculosidade, como o candidato
aponta. A questão traz à tona a inferência da
ploriferação/transmissão de fake news/doenças
por conta de comportamentos irresponsáveis.
Quando o candidato apresentar o verbo
“transmitir”, fica evidente que o grau de

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO
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interpretação e inferências textuais são
incompletos e não consegue chegar à
Interpretação
complete
da
mensagem.
Classificado como interpretação incompleta e
que fala do assunto da questão, mas tangencia o
tema central.
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Cargo: S21 - PROFESSOR PEDAGOGO
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA
Questão

Justificativa

Conclusão (Deferido ou Indeferido)

Resposta Alterada para:

1-x

O cerne do texto é exatamente sobre o “jeitinho
brasileiro” em tudo. A autora exemplifica uma
situação de distribuição de um galão de água no
Japão por conta da suspensão do fornecimento
de água, atitude que julga ser responsável e
educada, porém longe de acontecer no Brasil. A
resposta justifica-se pelos recortes: “Acho que
isso explica nossa desesperança de que uma
eleição mude alguma coisa. Já não acreditamos
que um candidato consiga não se deixar
corromper pelo poder...” e “Não é só culpa de
quem governa, mas dos governados também.
(...) não permitimos que o Brasil se moralize e
avance.(...) Galão d’água na porta de casa? Só
com um troquinho por fora, meu irmão.” Sobre as
demais questões como a educação, que foram
levantadas pela candidata, são citadas no texto,
mas o assunto não pertence ao tema central, a
ideia principal.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

4-x

O sinônimo de Altruísmo, conforme o Dicionário
da Língua Portuguesa Aurélio, é longanimidade,
munificência, bondade, capacidade de suportar
contrariedades por outros. As demais alternativas
são antônimos.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

11/12/2020 17:16:59

