CÂMARA MUNICIPAL DE CATU / BAHIA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 01 / 2022

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS
CONTRA O GABARITO PARCIAL

O setor de provas e avaliação da SEPROD reuniu-se junto com a equipe de
professores, para analisar os recursos administrativos dos candidatos, opostos
tempestivamente contra a publicação do gabarito parcial, proferindo os seguintes
julgamentos e esclarecimentos de questões:

Banca Examinadora do Concurso Público.
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CARGO: ASSISTENTE DE CONTROLADORIA I
QUESTÃO: 07
Resposta: INDEFERIDO
1 – A recusante enviou recurso para discordar da alternativa A – que trata de hipérbato ou
inversão. A Banca Elaboradora – Examinadora tem a seguinte explicação teórica, com o
objetivo de elucidar o equívoco da recusante.
- Quando uma oração está escrita sem os termos essenciais dispostos na ordem direta
(SUJEITO E PREDICADO) – ela exemplifica uso do recurso linguístico conhecido pela
denominação de “HIPÉRBATO ou INVERSÃO” – que é uma FIGURA DE
LINGUAGEM bastante usada.
- É preciso entender que nenhum lexicógrafo (autor de dicionário) tem condições de expor
exemplos de todos os casos em que o HIPÉRBATO é usado. Assim também nenhum
autor de
Gramatica Normativa da Língua Portuguesa tem condições de expor exemplos de todos os
casos em que o HIPÉRBATO é usado.
2 – Vamos explicar como a frase deveria ser escrita para eliminar o hipérbato:
“A música estava dentre os vários elementos utilizados para o contato inicial”.
Sujeito simples: “A música”
Predicado: “estava ...”
3 – Ressaltamos que a questão está absolutamente correta, porque a única alternativa que
incorreta é a Letra E, porque o trecho apresentado tem apenas um caso de uso de ênclise.
4 – ESTAMOS SUGERINDO ALGUNS TÍTULOS DE GRAMÁTICAS
NORMATIVAS DA LÍNGUA PORTUGUESA, PARA CONSULTA E
COMPROVAÇÃO DO QUE JÁ FOI EXPLICADO AQUI.
5. 1 - CUNHA, Celso, CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português
contemporâneo. 4. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2007.
5. 2 - BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. São Paulo: Nacional, s/d.
CÂMARA Jr., J. M. Problemas de linguística descritiva. Petrópolis: Vozes, 1976.
5. 3 - CUNHA, C. F. Gramática da língua portuguesa. Rio de Janeiro: FANAME, 1979.
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5. 4 - DUARTE, P. M. T. e LIMA, M. C. Classes e categorias em português. Fortaleza:
EDUFC, 2000.
5. 5 - LIMA, R. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olímpio,
1997.
5. 6 - MESQUITA, Roberto Melo et al. Gramática Pedagógica. Editora Saraiva. São
Paulo.
5. 7 - SACCONI, Luiz Antônio. Nossa Gramática – Teoria e prática. Atual Editora. São
Paulo.
5. 8 – FARACO & MOURA. Gramática. Editora Ática. São Paulo.
5. 9 – ANDRÉ, Hildebrando A. de. Gramática Ilustrada. Editora Moderna. São Paulo.
5. 10 - ANTUNES, Irandé. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem
pedras no caminho. 3. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2007.

QUESTÃO: 08
Resposta: INDEFERIDO
1 – A recusante enviou recurso sinalizando para a posição do pronome átono, porque ele
está em posição de ênclise e não de próclise. No entanto, a posição do pronome não
influencia no que se cobra na questão, pelos motivos seguintes:
1. 1 - A qualificação do Pronome “SE” – que é átono.
1. 2 - A função sintática que o Pronome “SE” exerce – que é de “Objeto Direto”.
1. 3 – Informamos para a candidata que se o verbo estivesse no futuro do presente ou no
futuro do pretérito, o pronome “SE” teria a mesma classificação gramatical e exerceria a
mesma função sintática.
2 – Desta forma, não há necessidade de pedir anulação da questão, pois a efetiva cobrança
feita na alternativa C está com as informações teóricas absolutamente corretas, conforme
preceitos da Gramática Normativa da Língua portuguesa.
3 – Estamos transcrevendo o que se cobra na referida alternativa D e explicando o motivo
de a alternativa D apresentar erro.
Reescrevendo o trecho assim: os índios, logo de início, mostrar-se-iam inclinados a
“entrar na dança” obtém-se idêntica ideia do trecho original.
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Para se reescrever uma frase sem alterar a mensagem original, temos que respeitar os seus
termos constitutivos, sobretudo a ideia expressa pela ação verbal.
4 – Em razão das explicações teóricas apresentadas, informamos que o gabarito oficial
está mantido.
QUESTÃO: 11
Resposta: INDEFERIDO
1 – A recusante enviou recurso para pedir anulação de uma questão correta. Explicamos
que TIL não é acento. – É marca suprassegmental de nasalização da vogal.
Nenhuma palavra na língua portuguesa tem dois acentos – vejamos as palavras: ÓRGÃO;
ÍMÃ; ÓRFÃO – PAROXÍTONAS – O TIL MARCA APENAS O SOM NASAL.
2 - Quanto à palavra: CONTRIBUIÇÃO – SEGUE EXPLICAÇÃO TEÓRICA:
POLISSÍLABO OXÍTONO.
con-tri-bu-i-ção
· Quantas sílabas tem contribuição? 5 sílabas
· É uma palavra aguda (Portugal) ou também chamado oxítona (Brasil), acento tônico na
última sílaba. ■ Ditongo ui (ou hiato u-i). A sequência de letras [ui] é complicada, pode
ser pronunciada tanto como ditongo [uj] (Exemplos: mui-to, ui-var, cui-ei-ra) como hiato
[ui] (Exemplos: a-blu-ir, ru-ir, cons-ti-tu-ir). O novo Acordo ortográfico diz: fluido,
separa-se flui-do, o ditongo ui é inseparável. Entretanto, nas palavras derivadas como
fluidez, é separável. Portanto flu-i-dez. O dicionário Priberam, também o dicionário da
Michaelis, Houaiss e o Aulete indicam que a sequência pode ser pronunciada tanto
como ditongo [uj] como hiato [ui] (contrariamente a fluido). Aulete admite ambas as
hipóteses. Veja mais exemplos do palavras con 'ui' ■ Informação extra sobre 'ui' e 'iu'. O
Acordo Ortográfico Da Língua Portuguesa (1990), Base VII, 1º diz: Os ditongos orais,
que tanto podem ser tónicos/tônicos como átonos, distribuem-se por dois grupos gráficos
principais, conforme o segundo elemento do ditongo é representado por i ou u: ai, ei, éi,
ui; au, eu, éu, iu, ou; goivo, uivar, deveis, eirado, goivar, tafuis, braçais, caixote, farnéis
(mas farneizinhos), lençóis (mas lençoizinhos); deu, cacau, mediu, passou, endeusar,
regougar, cacaueiro, ilhéu (mas ilheuzito).
(https://www.separaremsilabas.com/index.php?p=contribui%C3%A7%C3%A3o)
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3 – Em razão das explicações pertinentes, informamos que o gabarito oficial está mantido.

QUESTÃO: 16
Resposta: DEFERIDO
QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO: 30
Resposta: INDEFERIDO
As alternativas trazidas na questão não trazem prejuízo algum a sua correta resolução,
portanto mantido o gabarito.
QUESTÃO: 36
Resposta: INDEFERIDO
O gerenciamento de banco de dados não faz parte de função básica de um sistema
operacional, de acordo com o contexto exigido na questão.
QUESTÃO: 40
Resposta: INDEFERIDO
Os conteúdos cobrados estão estritamente de acordo com o grau de conhecimento
técnico exigidos no edital, portanto mantido o gabarito.
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