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CONCURSO PÚBLICO 02/2015 

Recurso Administrativo nº.  3049/2015 

Recorrente: DIEGO FÉLIX TEIXEIRA 
           RG Nº. 49.548.106-3 
                    Inscrição Nº. 85816 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 01 da Prova Objetiva para o cargo de 
CONTROLADOR INTERNO. 

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 corretamente. 

Veja: Literatura Brasileira - Ministério da Educação/Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná/Gerência de Ensino e Pesquisa/Departamento Acadêmico de Comunicação e Expressão 

“DISCURSO DIRETO: Nesse discurso, o narrador deixa as personagens falarem diretamente, 
introduzindo-Ihes a fala por verbos denominados “verbo de dizer” (dizer, responder, retrucar, 
afirmar, falar, etc.). Tudo se passa como se o leitor estivesse ouvindo literalmente a fala das 
personagens. Este recurso diferencia, com bastante nitidez, a fala do narrador da fala das 
personagens”. 
“NARRAÇÃO: O texto narrativo relata as mudanças progressivas de estado (físicas, ideológicas, 
afetivas) que vão ocorrendo com as personagens no decorrer da ação. A visão de mundo do 

autor é veiculada por meio das ações que são atribuídas às personagens. Na narração, há 
relação de anterioridade e posterioridade entre os enunciados porque estes devem ser 
dispostos de maneira a presentificar para o leitor a sequência lógica dos fatos que ocorreram 
com as personagens”. 

O texto apresentado evidencia a mudança de estado do personagem, a visão de mundo do 
autor, a relação de anterioridade e a sequência lógica dos fatos, que caracterizam o recurso 

de linguagem da narração. 

 

Holambra, 14 de agosto de 2015. 
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