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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 05 da Prova Objetiva para o cargo de 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – LÍNGUA PORTUGUESA. 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 30 de 02 de 

novembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos 

termos do que dispõe o item 9 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. 

No contexto do poema há apenas um enriquecimento da sonoridade pela inserção da palavra “se” 
antes do verbo cruzar, portanto, a frase seria: “e de outros galos que com muitos outros galos cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo”. 
 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 30 da Prova Objetiva para o cargo de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – LÍNGUA PORTUGUESA. 
 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 30 de 02 de 

novembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos 

termos do que dispõe o item 9 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. 

O poema “A Rosa de Hiroxima” é um poema famoso e de ampla circulação com diversas análises por 
vários pensadores. Há uma coincidencia de a questão 30 ser semelhante a outras questões já 
publicadas na internet, o que não infere na originalidade da questão. 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 36 da Prova Objetiva para o cargo de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – LÍNGUA PORTUGUESA. 
 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 30 de 02 de 

novembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos 

termos do que dispõe o item 9 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. 

De acordo com “Modulações do Erotismo de Manuel Bandeira”, escrito por Cleuza Vila Boas 
Bourgogne, segue: 

“na ultima estrofe, no verso “Amor?... – chama, e, depois, fumaça:”, é possivel inferir que “chama” 
torna-se um verbo intransitivo e núcleo do predicado verbal.” (BOURGOGNE, 2012, p.27) 
 

 

Prefeitura Municipal de Barrinha, 18 de janeiro de 2016. 
 

 

 

ANA ROSA FRANCISCO DIAS 

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

 
 


