Nível: Professor Nível 1
Área: Língua Portuguesa

QUESTÃO 06.

Situação: Improcedente

RECURSO:

O recursante solicita a anulação da questão tendo em vista um erro material nas assertivas I e II,
em que retomam os parágrafos 8º e 10º, quando deveriam retomar os parágrafos 9º e 10º.

JUSTIFICATIVA:

A questão solicita do candidato conhecimentos de teor conotativo, ou seja, quando uma palavra
ou frase é tomada em sentido incomum ou figurado. Uma vez que os excertos ‘clima bananeiro’ e
‘baracão minúsculo’ encontram-se negritados no documento, facilitando a localização das
expressões e não ocorreu repetição desses termos ao longo do texto, o fato abordado pelo
requerente não prejudicou a correta interpreção e retomada no texto base.
Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente.
Fonte Bibliográficas:

Nível: Professor Nível 1
Área: Conhecimentos Regionais

QUESTÃO 19

Situação: Improcedente

RECURSO:

O recursante menciona um possível erro de conteúdo exigido na questão 19 indicando que a
exigência foi baseada na história de Porto Nacional e não de Gurupi, e diante da constação
solicita a anulação da questão.
JUSTIFICATIVA:

A questão versa sobre a História de Gurupi e mais especificamente sobre a emancipação, ou
ainda a divisão política do município. O enunciado da questão 19 é claro e objetivo “Sobre a
história de Gurupi, é CORRETO afirmar que:”. Em nenhum momento é solicitado conteúdo ou
conhecimento referente à história de Porto Nacional. No anexo IV do edital do certame,
especificamente na página 16, encontra-se listado o conteúdo programático da prova de
conhecimentos regionais e, lá, pode ser conferido a exigência que ampara a questão 19 “História
e Geografia de Gurupi: localização geográfica e divisão política (...)”.
Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente.

Fonte Bibliográficas:
UFT/COPESE. Edital 01/2014 de 28 de fevereiro de 2014 do Concurso público para provimento
de cargos da educação básica – nível médio e superior, da Prefeitura Municipal de Gurupi, TO.
Disponível
em
http://copese.uft.edu.br/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=315. Acesso
em: 04 de setembro de 2014.

