
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS 

PROCESSO SELETIVO N° 001/2019  
 

EDITAL Nº 004/2019 
RESULTADO DE RECURSO INTERPOSTO 

 
A PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS, no uso das suas 
atribuições Legais, conferidas pela Portaria nº 030/ 2019, resolve: 
 

TORNAR PÚBLICO: 
  

O INDEFERIMENTO do Recurso Interposto protocolado sob o número 2019/2/03145, conforme 
especificado abaixo: 
 

RESPOSTA REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

  

Considerando o recebimento do protocolado em epígrafe, apresentado pelo Candidato ALEXANDRE 
BORGES FILHO, que conduz a Comissão Organizadora do Processo Seletivo, designada através da Portaria nº 
030/2019, recurso referente a questão nº 04 (quatro) de Língua Portuguesa, solicitação está através do 
Protocolo sob nº 2019.2.03145. 

 
 Passamos à constituição dos fatos: 
 

a) O Candidato, fez a seguinte argumentação: ”Na questão 4, na tirinha “Pagando o pato”, a resposta 
que consta no gabarito a letra D não é a que mais retrata o significado do ponto de interrogação e 
reticencias. A letra A perplexidade e contrariedade e a letra C dúvida e conclusão também são 
respostas aceitáveis, uma vez que no segundo quadro da tira existem duas reticências e o 
enunciado da questão não especifica qual delas esta abordando. (sic)” 
 

b) Imagem da questão, que o Candidato refere-se: 

 
Havendo-se relatado os fatos, passamos então às considerações: 



a) Deve-se considerar que a argumentação do candidato leva em conta o quadro/tira como um todo, 
analisando o contexto, porém, a questão proposta na prova argumenta de maneira específica “No 
segundo quadrinho, o ponto de interrogação e reticências reforçam a ideia de;” (grifo nosso), ou 
seja, conduzindo a análise dos candidatos para um “balão” específico dentro da representação 
gráfica de diálogos da tira. Dessa feita, não cabe análise do contexto geral uma vez que somente um 
trecho específico foi destacado na pergunta inicial; 
 

b) Com tal perspectiva, analisando somente o “balão” em comento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onde se observa a representação citada de uso de interrogação seguida de reticências, demonstra-se o uso 
de ideia de reflexão e questionamento justapostos no texto e considerados como uma só ideia pela 
personagem. 
 

É o Parecer. 
 

Guarapuava, 13 de março de 2019. 
 
 

 

 
JAQUELINE DE FÁTIMA LUZ 

Presidente da Comissão 


