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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 04 da Prova Objetiva para o cargo de 
PSICÓLOGO. 

 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pelo Decreto nº 072/2014, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o 
item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2014, vem, 
respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado 
em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que na alternativa “b”, não 
se sabe quem executará a ação representada pelo substantivo abstrato “retirada”. Pode-se 

entender que o Iraque será o agente da ação ou que outra nação - pelo contexto, a Espanha 
- o será. Indicando que, de fato, a alternativa “b” apresenta ambiguidade. 
Por outro lado, em “Arafat diz que ajudou Israel a ser aceito”, é evidente quem executa e 
quem sofre a ação: o agente da ação é Arafat e o paciente da ação é Israel. 
Independentemente de o leitor deter o conhecimento de a quem ou ao que o nome Israel faz 
referência, a compreensão da oração independe do conhecimento de mundo do leitor: Israel 

foi ajudado por Arafat. Dessa forma, a alternativa “d” não apresenta ambiguidade. 

Portanto a resposta referente à pergunta está correta. 
 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 08 da Prova Objetiva para o cargo de 
PSICÓLOGO. 
 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pelo Decreto nº 072/2014, neste ato 

representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o 
item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2014, vem, 
respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado 
em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi PROVIDO, posto que o sentido de ainda, em 
“Um dia ele voltará, e ela estará ainda à sua espera”, é de até lá, até esse tempo (futuro), 
como no enunciado “O sol ainda produzirá energia”. Em “a”, de inclusão; em “b”, de tempo 
passado; em “d”, de algum dia ou um dia(futuro). Portanto, a alternativa “c” está correta. 

 
Por esta razão, fica alterado o Gabarito Oficial da questão número 08 divulgado em 09 de 

dezembro de 2014 para alternativa “c”, para os cargos de Arquiteto, Assistente Social, 
Biomédico, Bioquímico, Contador, Dentista II, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Fonoaudiólogo, 
Nutricionista e Psicólogo. 
 
  

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 10 da Prova Objetiva para o cargo de 
PSICÓLOGO. 
 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pelo Decreto nº 072/2014, neste ato 

representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o 

item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2014, vem, 

respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado 

em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que em ”O Governo tem, 

na Colômbia, um problema imenso com o narcotráfico” (1) e em “O Governo tem na 
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Colômbia um problema imenso com o narcotráfico” (2), a expressão “na Colômbia” tem 

como função sintática adjunto adverbial de lugar, que se encontra deslocado. 

No caso de (1) e (2), a presença de virgula/ausência não altera de forma alguma a 

linearidade da oração. “O Governo” (sujeito) possui um problema com narcotráfico e é 

evidente que este problema é na Colômbia. Não se pode afirmar que no primeiro caso o 

Governo é da Colômbia e no segundo caso o Governo tem problema com a Colômbia, o 

adjunto adverbial de lugar está ligado ao verbo e tem função apenas de indicar o lugar que 

ocorre a ação. Sendo assim a relação sintática entre “O Governo” e “na Colômbia” não 

existe, e nada pode-se afirmar sobre qual governo se trata. 
Portanto a resposta referente à pergunta está correta. 

 

“Virgulas nos casos de adjuntos adverbiais deslocados: Adjuntos adverbiais são 

termos de valor adverbial que denotam alguma circunstância do fato expresso pelo verbo ou 

intensifica o sentido deste, ou de um adjetivo, ou de um advérbio. As principais 

circunstâncias são as de tempo, lugar, causa, modo, meio, afirmação, negação, dúvida, 

intensidade, finalidade, condição, assunto, preço, etc... 

 

Os adjuntos adverbiais estarão deslocados quando estiverem no início ou no meio do 

período. Em alguns casos, a vírgula não será obrigatória, pois, às vezes, ela tira a 

linearidade, eliminando, assim, a clareza da frase. 

 

O parágrafo anterior pode servir-nos de exemplo para o que acabamos de ler: a não-

obrigatoriedade da vírgula. O último período também poderia ser escrito assim: "Em alguns 

casos a vírgula não será obrigatória, pois às vezes ela tira a linearidade, eliminando assim a 

clareza da frase".” 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/fovest/virgula.shtml 

 
 
 

Artur Nogueira, 15 de dezembro de 2014. 
 
 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 

VALDEMIR CAUSO 


