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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))  ccoonnccoorrrreennttee  ààss  vvaaggaass  ddooss  ccaarrggooss  ddee  

AADDVVOOGGAADDOO    ee  ddee  PPRROOFFEESSSSOORR  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

FFÍÍSSIICCAA,,    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 04 – Cargos: ADVOGADO e PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA e demais cargos cuja habilitação 
mínima é a graduação superior. 
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Quantidade de Recorrentes: 3 (três). 
 

Trata-se de recursos interpostos por três concorrentes 

às vaga dos cargos de ADVOGADO e de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA, do Concurso Público nº 001/2012, 

promovido pela Administração Municipal de Ipumirim/SC.  

Os recursos contestam a questão número quatro, da 

prova objetiva aplicada aos concorrentes às vagas 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 referidos cargos. 

A questão número quatro 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, alegam a imperfeição estrutural na 

redação das alternativas da questão que atacam e pugnam pela 

anulação da mesma. 
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O gabarito preliminar publicado nos termos regrados 

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

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

É, em apertada síntese, o breve relato. 

Passamos à fundamentação da decisão. 

A questão número quatro, que adiante se transcreve, 

apresenta equívoco formal de digitação, com excesso de termos, 

que, em tese, poderia induzir os concorrentes a erro de 

interpretação, e, por conseguinte, podendo-lhe causar prejuízos 

no resultado e na classificação no certame. 

04) Preencha as lacunas dos itens seguintes, utilizando as sugestões 
que se encontram entre parênteses. 
 

I – A chuva veio ___________________ da expectativa dos 
agricultores. (de encontro / ao encontro) 
II – Desafiado, disse tudo __________________. (em alto e bom som 
/ alto e bom som) 
III – Vive ____________ de “favores” de políticos despudorados. (à 
custa de / às custas de) 
IV – O Ministro, envolvido em denúncias de corrupção, esteve 
_____________ de cair. (a ponto de / ao ponto de) 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das 
frases acima: 
 

A (   ) I: ao encontro;   II: em alto e bom som;   III: à custa de;   IV: ao 
ponto de. 
B (   ) I: ao encontro; II: alto e bom som; III: à custa de; IV: a ponto de. 
C (   ) I: de encontro; II: alto e bom som; III: às custas de; IV: a ponto 
de. 
D (   ) I: de encontro; II: em alto e bom som; III: às custas de; IV: ao 
ponto de. 
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Há imperfeições estruturais de redação nos itens II e 

III e IV, conforme se afere de rápida análise da transcrita 

questão. 

Ao preenchimento das lacunas das frases haveria uma 

repetição desnecessária da preposição destacada, deixando-a 

em desacordo com as normas gramaticais que lhe são 

inerentes. 

A presença das imperfeições redacionais podem, ou 

poderiam, induzir os candidatos a erro, e deixam imperfeitas as 

frases analisadas, destoando, com a boa prática de obediência 

às regras da Língua culta. 

PPeelloo  eexxppoossttoo  CCOONNHHEECCEEMMOOSS  ddooss  rreeccuurrssooss  aacciimmaa  ee,,  nnoo  

mméérriittoo,,  DDAARR--LLHHEESS  PPRROOVVIIMMEENNTTOO  ppaarraa  AANNUULLAARR  AA  QQUUEESSTTÃÃOO  

nnúúmmeerroo  QQUUAATTRROO  ddaa  pprroovvaa  oobbjjeettiivvaa  aapplliiccaaddaa  aaooss  

ccoonnccoorrrreenntteess  ààss  vvaaggaass  ddooss  ccaarrggooss  ddee  AADDVVOOGGAADDOO  ee  ddee    

PPRROOFFEESSSSOORR  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA..  TTaammbbéémm  rreessttaa  aannuullaaddaa  

aa  qquueessttããoo  nnúúmmeerroo  QQUUAATTRROO  ppaarraa  ooss  ccoonnccoorrrreenntteess  ààss  vvaaggaass  

ddooss  ddeemmaaiiss  ccaarrggooss  ccuujjaa  eexxiiggêênncciiaa  hhaabbiilliittaattóórriiaa  mmíínniimmaa  éé  aa  

ggrraadduuaaççããoo  ssuuppeerriioorr..  NNaa  ccoorrrreeççããoo  eelleettrrôônniiccaa  ddaass  pprroovvaass  
oobbjjeettiivvaass  aa  qquueessttããoo  nnúúmmeerroo  QQUUAATTRROO  sseerráá  ccoonnssiiddeerraaddaa  

CCOORRRREETTAA  ppaarraa  ttooddooss  ooss  ccoonnccoorrrreenntteess  ààss  vvaaggaass  ddooss  rreeffeerriiddooss  

ccaarrggooss  ((ttooddooss  ooss  ddee  nníívveell  ssuuppeerriioorr)),,  iinnddeeppeennddeenntteemmeennttee  ddoo  
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qquuee  eessttiivveerr  mmaarrccaaddoo  nnaass  ggrraaddeess  ddee  rreessppoossttaass..  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. 
 
 

 
SC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. – ME 

Sandra Leite Dell’Osbel 


