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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012 – ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL DE IIPPUUMMIIRRIIMM//SSCC. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

RREECCUURRSSOOSS  IINNTTEERRPPOOSSTTOOSS  EEMM  FFAACCEE  DDEE  QQUUEESSTTÃÃOO  

DDAA  PPRROOVVAA  OOBBJJEETTIIVVAA  EE  DDOO  RREESSPPEECCTTIIVVOO  

GGAABBAARRIITTOO  PPRREELLIIMMIINNAARR..  

 
 
 
 
OOss  rreeccuurrssooss  eemm  ffaaccee  ddaa  qquueessttããoo  aa  sseegguuiirr  ffoorraamm  

tteemmppeessttiivvaa  ee  rreegguullaarrmmeennttee  iinntteerrppoossttooss  ppoorr  

ccaannddiiddaattooss((aass))  ccoonnccoorrrreenntteess  àà  vvaaggaa  ddoo  ccaarrggoo  ddee  

AADDVVOOGGAADDOO,,    nnooss  tteerrmmooss  ddoo  CCaappííttuulloo  VVIIII,,  ddoo  EEddiittaall  

000011,,  qquuee  ddiisscciipplliinnaa  oo  CCoonnccuurrssoo  PPúúbblliiccoo  nnºº  000011//22001122,,  

pprroommoovviiddoo  ppeellaa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  MMuunniicciippaall  ddee  

IIppuummiirriimm//SSCC,,  ooss  qquuaaiiss  ffoorraamm  ccoonnhheecciiddooss  ee  jjuullggaaddooss  

nnoo  tteerrmmooss  ddaa  ffuunnddaammeennttaaççããoo  aabbaaiixxoo::  

 

Questão nº 02 – Cargo: ADVOGADO e demais cargos cuja 
habilitação mínima é a graduação superior. 
Quantidade de Recorrentes: 2 (dois/duas). 
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Trata-se de recursos interpostos por dois(duas) 

concorrentes à vaga do cargo de ADVOGADO, do Concurso 

Público nº 001/2012, promovido pela Administração Municipal 

de Ipumirim/SC.  

Os recursos contestam a questão número dois, da 

prova objetiva aplicada aos concorrentes à vaga dos cargos cuja 

exigência mínima de habilitação é a graduação superior. 

Questão essa que trata de aferir conhecimentos relacionados à 

Língua Portuguesa, observado o nível de formação exigido para 

os respectivos cargos. 

A questão número dois está de acordo com as 

possibilidades previstas no conteúdo programático mínimo 

sugerido para Língua Portuguesa, consoante fora publicado no 

ANEXO II, do Edital nº 001, que disciplina o Concurso Público 

nº 001/2012, promovido pela Administração Municipal de 

Ipumirim/SC. 

Os(as) recorrentes pugnam pela  anulação da questão 

número dois, alegando (os dois ou duas insurgentes fazem, 

exatamente, as mesmas alegações): 

Para a questão de nº 02, o gabarito informa como alternativa 
correta a letra “B”, onde a locução destacada está errada, 
vejamos: “O primeiro jogo de futebol transmitido em televisão a 
cores ...”. Ocorre que a expressão “a cores” também está 
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correta, sendo vastamente utilizada nos melhores livros de 
gramática, onde temos como correta tanto as expressões “a 
cores” como “em cores”. Assim, e por não possuir a resposta 
uma alternativa correta para ser assinalada, pugnamos pela 
anulação da questão. 

Os(as) recorrentes não citam qualquer referencial 

bibliográfico, nem mesmo mencionam um dos “melhores livros 

de gramática”, assim como, não justificam a pretensão de ver 

anulada a questão número dois. 

O gabarito preliminar publicado nos termos regrados 

no Edital nº 001, anunciava como correta, para a questão 

número dois, a alternativa identificada pela letra “B”. 

É, em apertada síntese, o breve relato. 

Passamos à fundamentação da decisão. 

Para melhor entendimento da questão número dois, 

ora atacada, segue sua transcrição ipsis litteris: 

02) Julgue as frases seguintes e assinale a alternativa que a locução 
destacada está errada. 
 
A (   ) O Supermercado Preço Baixo faz entregas em domicílio. 
B (   ) O primeiro jogo de futebol transmitido em televisão a cores no 
Brasil, foi em Porto Alegre (RS), entre Grêmio e Caxias, em 1972. 
C (   ) À medida  que  a  obra  é  executada  maior  é  a  oferta  de  
vagas  para trabalhadores da construção civil. 
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D (   ) O  Prefeito, a princípio,  acatou  a  proposta  dos  servidores, 
porém disse que, em princípio, todos têm os mesmos direitos e 
obrigações. 

Das alternativas seguintes está em discussão o a 

locução destacada na alternativa “B”, ou seja, a locução 

inserida na frase: “O primeiro jogo de futebol transmitido em 

televisão a cores no Brasil, foi em Porto Alegre (RS), entre Grêmio 

e Caxias, em 1972”. 

Os(as) recorrentes, mesmo tendo anunciado que a 

expressão “a cores” é vastamente utilizada nos melhores livros 

de gramática, não fazem qualquer menção à obras gramaticais 

ou a gramáticos conhecidos e que militam nos ensinamentos da 

Língua Portuguesa. 

Vamos a duas referências relacionadas às locuções 

“em cores” e “a cores”: 

EM CORES 

Deve-se utilizar a expressão em cores, e não a cores. 

Veja que você não diz que “assistiu a um filme a branco e preto” 
(e sim em branco e preto), portanto deve dizer televisão em 
cores, filme em cores, vestido em cores, etc1. 

                                         
1 NICOLA, José de; TERRA, Ernani. 1001 Dúvidas de Português: conforme a nova ortografia e de 
acordo com o VOLP, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 92. 
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Trata-se de matéria do dia-a-dia, daqueles que por 

ofício têm que operar utilizando-se da Língua Portuguesa, tanto 

na comunicação escrita ou oral. Veja outra citação: 

137 Conseguiu uma TV “a cores”. 

A locução é em cores: Conseguiu uma TV em cores (não se diz 
“TV a preto e branco”). 

Também: transmissão em cores, desenho em cores2. 

E do atualizado dicionarista e gramático Luiz Antonio 

Sacconi, para dissipar qualquer dúvida acerca do tema, 

destacamos: 

124. Por que não existe a televisão “a” cores? 

R) Porque os nomes de cor, assim como a palavra cor ou 
qualquer derivada) não admitem a preposição a anteposta. Você 
já deve ter votado em branco; se não votou, um dia ainda 
poderá votar. Ou você já viu alguém votar “a” branco? Ou você 
já viu alguém assistir a um filme “a” tecnicolor? Os livros 
escolares, hoje, são impressos em quatro cores, e todas as fotos 
digitais saem em cores. Daí porque também não se deve dizer 
“ao vivo e a cores”, mais sim ao vivo e em cores3. 

PPeelloo  eexxppoossttoo  CCOONNHHEECCEEMMOOSS  ddooss  rreeccuurrssooss  aacciimmaa  ee,,  nnoo  

mméérriittoo,,  NNEEGGAARR--LLHHEESS  PPRROOVVIIMMEENNTTOO  ppaarraa  MMAANNTTEERR  VVÁÁLLIIDDAA  AA  

                                         
2 MARTINS, Eduardo. Os 300 Erros Mais Comuns da Língua Portuguesa, São Paulo: Clio Editora, 
2010, p. 57. 
3 SACCONI, Luiz Antonio. Não Erre Mais, 30ª ed., São Paulo: Nova Geração, 2010, p. 303. 
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QQUUEESSTTÃÃOO  ee  IINNCCÓÓLLUUMMEE  oo  ggaabbaarriittoo  ppaarraa  aa  qquueessttããoo  nnúúmmeerroo  

DDOOIISS  ddaa  pprroovvaa  oobbjjeettiivvaa  aapplliiccaaddaa  aaooss  ccoonnccoorrrreenntteess  àà  vvaaggaa  ddoo  

ccaarrggoo  ddee  AADDVVOOGGAADDOO  ee  ppaarraa  ooss  ddeemmaaiiss  ccoonnccoorrrreenntteess  ààss  

vvaaggaass  ddooss  ccaarrggooss  ccuujjaa  hhaabbiilliittaaççããoo  mmíínniimmaa  eexxiiggiiddaa  éé  aa  

ggrraadduuaaççããoo  ssuuppeerriioorr..  DDeecciissããoo  aaddoottaaddaa  eemm  ccoonnffoorrmmiiddaaddee  ccoomm  
aass  ddiissppoossiiççõõeess  ddoo  EEddiittaall  nnºº  000011,,  qquuee  ddiisscciipplliinnaa  oo  CCoonnccuurrssoo  

PPúúbblliiccoo  nnºº  000011//22001122,,  pprroommoovviiddoo  ppeellaa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  

MMuunniicciippaall  ddee  IIppuummiirriimm//SSCC..  

 

Ipumirim/SC, 21 de março de 2012. 
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