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Inscrição Cargo Questão Solicitação 

289 | 32 | 20 CONTROLE INTERNO | PSICÓLOGO 14 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta aos recursos recebidos, justifica-se: 
A metonímia, a antonomásia e a perífrase são figuras de palavras. 
É comum haver mais subclassificações nas figuras de palavras, conforme a aplicabilidade específica. 
Assim, no caso de haver as possibilidades de classificação específica por detalhes justificados, exige-
se esta habilidade  de distinção. 
Segue a fundamentação da questão: 
Etimologia: 
A palavra perífrase originou-se no grego periphrazein, que significa “falar em círculos”. 
Descrição: 
A perífrase é uma figura de linguagem que também é chamada de antonomásia e circunlóquio. 
Consiste na substituição de um termo ou expressão curta por uma expressão mais longa que serve 
para transmitir a mesma ideia. 
 
Em geral, as expressões empregadas como substitutas são bastante conhecidas e facilmente 
associadas às substituídas, e é até mesmo por essa razão que elas funcionam no contexto. Uma 
expressão adquire relevância suficiente para essa finalidade quando encerra atributos do conceito em 
questão ou diz respeito a um traço distintivo dele ou a um fato que o tornou célebre. 
 
Exemplos de perífrase: 
O rei do reggae espalhou uma mensagem de amor e paz enquanto esteve neste mundo. 
Nessa frase, a expressão “rei do reggae” está no lugar do nome do cantor e compositor Bob Marley. 
 
Admiro a obra do poeta dos escravos. 
Aqui, o nome de Castro Alves foi substituído pelo apelido “poeta dos escravos”, que foi atribuído a ele 
devido ao seu engajamento no movimento abolicionista. 
Foi um fim de semana agitado na terra da garoa. 
 
Nesse exemplo, “terra da garoa” está substituindo o nome da cidade de São Paulo. 
Que bela imagem aérea do Velho Chico. 
 
“Velho Chico” é como o Rio São Francisco é carinhosamente chamado. 
https://www.figurasdelinguagem.com/perifrase/ 
 
Constata-se certa artificialidade e generalização nas referências obtidas pelos meios virtuais. Assim, 
estão anexados os livros que embasaram esta questão com as respectivas referências. 
 
Na gramática CURSO PRÁTICO DE GRAMÁTICA -ENSINO MÉDIO - Ernani Terra- ed. Scipione. 
pág. 407- 408 ,  há a distinção entre metonímia, antonomásia e perífrase. 
 
No livro, Estudo de textos - obras literárias- 2017, da professora Doutora em Letras e Literatura 
Brasileira - Cláudia Regina Silva - UFSC, também há fundamentação das diferenças entre 
Antonomásia/ Perífrase e Metonímia. Páginas 14 - 16.  
 
Com base na análise das particularidades que distinguem a classificação de metonímia e 
Antonomásia/perífrase, esperava-se que o candidato identificasse esta particularidade. 
Conforme embasamento literário-linguístico, comprovado nas fontes supracitadas, mantém-se a 
questão como válida e correta, tanto no enunciado, como na resposta. 
 
Diante do exposto, INDEFERE-SE os recursos, permanecendo a alternativa já exposta. 
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Inscrição Cargo Questão Solicitação 
163 MÉDICO 19 Contra Gabarito 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
Há um equívoco na interpretação do candidato quanto à análise do SE, nos períodos que compõem a 
questão.  
Trata-se de verbos transitivos indiretos; nestes casos, o SE é classificado como índice de 
indeterminação do sujeito, o sujeito passa a ser indeterminado. O enunciado é bastante claro, a 
alternativa incorreta é a letra A, pois os sujeitos são indeterminados, não oração sem sujeitos. 
Todas as demais alternativas estão corretas. 
O pronome “se”, entre outras funções, serve para indeterminar o sujeito. O sujeito indeterminado é o 
tipo de sujeito que não se quer ou não se pode identificar. 
Na maioria dos casos, ele acontece de duas maneiras: 

 uso do “se” (índice de indeterminação do sujeito) com verbos na 3.ª pessoa do plural. 
 presença de verbo (na 3.ª pessoa do singular) que seja intransitivo, transitivo indireto ou de ligação. 

https://www.todamateria.com.br/indice-de-indeterminacao-do-sujeito 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

102 PSICÓLOGO 25 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso recebido, resolve-se: 
f(x)=x2-5x+10 
(-3,w+5) 
Tem-se que x=-3 e f(x)=w+5 
w+5=(-3)2 – 5 . (-3) + 10 
w+5=9 + 15 + 10 
w+5=34 
logo w=29 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

407 | 149 | 32 | 20 FISIOTERAPEUTA | CONTROLE INTERNO | PSICÓLOGO 22 Contra Gabarito 
Situação: DEFERIDO 

 
Justificativa: 

Em análise aos recursos, conclui-se: 
A questão apresenta mais de uma alternativa de resposta. 
Diante do exposto, DEFERE-SE os recursos, anulando-se a questão e pontuando-se para todos 
onde a questão se fizer presente. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

20 PSICÓLOGO 27 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto, observa-se: 
O recurso encontra-se de maneira confusa, apontando a alternativa correta como “D” no gabarito 
provisório, sendo que a alternativa exposta é a letra “A”. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

289 CONTROLADOR INTERNO 01 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
Conforme disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
Art. 4o  Para os efeitos desta Lei, considera-se:  
VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e 
destino;  
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Portanto a afirmativa II é falsa.  
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

102 PSICOPEDAGOGO 02 Contra Gabarito 
Situação: DEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
Após análise da questão, constatou-se que a única alternativa que atende ao enunciado da questão é 
a letra “C”. 
Diante do exposto, DEFERE-SE o recurso, alterando-se o gabarito provisório do cargo em questão. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

102 PSICOPEDAGOGO 05 Contra Gabarito 
Situação: DEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
Após análise da questão, constatou-se que a única alternativa que atende ao enunciado da questão é 
a letra “B”. 
Diante do exposto, DEFERE-SE o recurso, alterando-se o gabarito provisório do cargo em questão. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

407 FISIOTERAPÊUTA 02 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
Recurso não atende ao candidato, pois, os objetivos segundo o EBSERH são: Manter MI sob tração. 
Exercícios metabólicos. Exercícios isométricos de extensores do joelho e glúteo. Exercícios ativos de 
MMSS e MI contralateral. Exercícios respiratórios e estímulo de tosse. Posicionamento adequado no 
leito. 
Fonte: 
http://www.ebserh.gov.br/documents/147715/0/POP+08+Fisioterapia+nas+les%C3%B5es+ortop%C3
%A9dicas+nos+MMII+2.pdf/db0d5cd5-e839-4664-8479-ede93b1fa4dc 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

241 PEDAGOGO 02 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a argumentação do recurso não diverge do que 
preconiza a questão, a complementa. Cada escola deve elaborar o seu PPP de acordo com a sua 
realidade, mas levando em consideração das redes; O PPP não se sobrepõe à legislação comum. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

151 MÉDICO 03 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
Recurso não atende ao candidato, a resposta correta é “D”, pois, como diagnóstico diferencial temos a 
epilepsia do lobo temporal e não do frontal. 
Fonte: http://revista.fmrp.usp.br/2017/vol50-Supl-1/Simp6-Caracteristicas-basicas-do-transtorno-do-
panico.pdf 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

122  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 26 Contra Gabarito 
Situação: DEFERIDO 

 Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
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Justificativa: 

Há erro material na questão, o nome da cidade está de forma incorreta. 
Diante do exposto, DEFERE-SE o recurso, pontuando-se para todos. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 
162 | 260 PSICÓLOGO 09 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
A palavra “imediatamente” diz respeito ao enunciado da questão, o qual não transcreve integralmente 
o texto da Lei Municipal. A questão visa que o candidato identifique o prazo estabelecido na Lei para 
que o servidor público reassuma o cargo após a suspensão da licença sem remuneração pela 
Administração em virtude de interesse público. 
Como se observa, não há motivos para a anulação da questão, pois a palavra imediatamente não 
muda o sentido do que se busca na questão, que é saber se o candidato tem conhecimento de 
qual o prazo que a Lei Municipal estabelece para que o servidor público retorne para as suas 
atividades quando da suspensão da licença sem remuneração pela Administração. 
O fato de não ter sido citado o artigo da Lei Municipal não torna a questão dúbia ou obscura, pois 
como já mencionado anteriormente, o que se busca na questão é meramente que o candidato tenha 
conhecimento acerca do prazo estabelecido na legislação aplicável ao caso descrito. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE os recursos, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

151 | 116 | 407 MÉDICO | CONTROLADOR INTERNO | FISIOTERAPÊUTA 11 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta aos recursos recebidos, afirma-se: 
Cumpre esclarecer que, a questão trata especificamente sobre a progressão por cursos de 
aperfeiçoamento, solicitando que o candidato aponte quais são as alternativas incorretas. 
O enunciado da questão deixa claro isso conforme vislumbra-se abaixo:  
“Sobre a progressão por cursos de aperfeiçoamento:  
I. A concessão de progressão funcional por cursos de aperfeiçoamento será efetivada 
anualmente, nos meses de março e setembro. 
II. A progressão funcional por cursos de aperfeiçoamento será concedida ao servidor, pela 
comprovação da participação em cursos de aperfeiçoamento, assim entendidos aqueles de curta 
duração, e que visem a atualização do profissional. 
III. Para que sejam reputados válidos, os cursos deverão receber parecer favorável do superior 
hierárquico. 
IV. Fará jus o servidor a um adicional no importe de 02% (dois por cento) para cada progressão, 
limitadas a 06 (seis) progressões. 
V. Os cursos deverão ser apresentados, a cada 05 (cinco) anos, sendo válidos os realizados 
neste interstício na soma mínima de 360 (trezentas e sessenta horas). 
Em análise as afirmativas acima, estão incorretas:” (grifos nossos) 
 
Portanto, os recursos das candidatas restam prejudicados, pois está explícito no enunciado da 
questão que o conhecimento exigido seria sobre a progressão por cursos de aperfeiçoamento e que 
era necessário evidenciar as alternativas que estavam incorretas, não havendo o que ser corrigido. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

20 PSICÓLOGO 08 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
Conforme o próprio enunciado diz, a Lei Orgânica do Município de Salto Veloso sofreu emenda em 
2015, trazendo nova redação ao artigo 24, a qual foi transcrita de forma literal na alternativa “B”, que é 
a resposta correta. 
Abaixo observa-se o texto publicado no Diário Oficial do Município, disponível no endereço eletrônico: 
http://edicao.dom.sc.gov.br/pdfjs/web/viewer.html?file=http%3A%2F%2Fedicao.dom.sc.gov.br%2F145
2614150_edicao_dom_1908.pdf#page=321  
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Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 
 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
49 CONTROLADOR INTERNO 07 Contra Gabarito 

Situação: INDEFERIDO 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
O recurso apresenta-se sem argumentação alguma para debater sobre o tema exposto na questão em 
foco. Para o setor público não se caracteriza o princípio da Entidade. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Publica-se em  
 

 
 

Joaçaba, 12 de Novembro  de 2018. 
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