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CONCURSO PÚBLICO 01/2015 
 

 
Recurso Administrativo nº. 2957/2015 
 
Recorrente: PAULA BECKER 
        RG Nº. 40.887.919-1 
                   Inscrição Nº. 86635 

 
 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 08 da Prova Objetiva para o cargo de 
TERAPEUTA OCUPACIONAL. 
 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 102/2015, 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 DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2015, vem, 
respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado 
em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está 
fundamentada na norma culta da língua quanto o uso de crase. 

Observe as orações apresentadas na questão: 

“I – Seria muito interessante assistir àquele filme 
II – Àquele emprego que aspiras é muito concorrido. 

III – Este era um cargo a que todos visavam” 

Os verbos assistir, aspirar e visar, nos sentidos que estão apresentados exigem preposição. 
Dessa forma, as preposições devem constar nos respectivos objetos indiretos (“àquele filme”, 
“àquele emprego”, “a que”). 

Quanto o uso de crase nos pronomes demonstrativos, observe a apostila de Língua Portuguesa 

disponível no site do MEC: “Crase: como usar?” 

 “1. Quando a preposição a se encontra diante de: 

[...] 

 A inicial dos pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo.  

Ex.: Referiam-se àquele livro recomendado pelo professor de português.  
     └ quem se refere se refere a alguém ou a alguma coisa = referiam-se a + 
aquele livro.” 

Referencia: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016790.PDF 
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