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Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos – Edital 390/2014 
Resultado do julgamento dos recursos interpostos contra as questões da Prova Objetiva 

 

Opções de Vaga: 

308 - Técnico em Artes Gráficas - Impressor Off Set - Rio de Janeiro - RJ - 40 h 

 

 

Disciplina: Língua Portuguesa. 

 

 

Questão 1. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7006587 
             

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato perceba, após leitura do trecho em destaque, que o emprego dos pretéritos cumpre uma função dentro das três tipologias 
textuais: narração, descrição e dissertação. Como o texto “Orgulho da Ignorância” pertence ao gênero crônica, de tipologia narrativa/descritiva, o emprego do 
pretérito perfeito imprime um tom narrativo ao trecho, enquanto que o emprego do pretérito imperfeito, no mesmo trecho, denota uma descrição. Assim, não 
há equivoco algum na resposta do gabarito: narração-descrição. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

  



Questão 5. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7006587 7050169 
            

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato perceba que ao longo do texto “Orgulho da Ignorância”, inclusive no título, há várias passagens em que o motorista nutre, assim 
como o narrador-personagem no episódio da Kombi no trecho em destaque, o sentimento de ignorância. Para tal, é importante que o candidato considere o 
contexto em que os vocábulos (ignorância/incautos) estão inseridos. Devem ser considerados na análise também, destaque para o ‘COMO’ e o ‘AGORA’, 
outros elementos linguísticos, como os sintáticos e os semânticos que envolvem a construção da coesão e da coerência do trecho e do texto com um todo. 
Todos os elementos destacados sinalizam que a palavra adequada à questão é a opção “A”, ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar, desprezar ou 
negar que exista perigo. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 
 
 
 
 
Todas as demais questões não mencionadas neste relatório não receberam interposição de recurso e tiveram o gabarito mantido. 

 


