
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016 

BANDEIRANTE - SC. 

 

RECORRENTE: candidato inscrição nº 291922 

Cargo: Auxiliar Administrativo  

Questão recorrida: 17 

Tipo de Prova: 04 

 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de reclamação que “A resposta 

considerada correta foi a letra B, porém não exerce a mesma função sintatica da linha 12 

do texto. Na linha 12 a expressão EM QUE pode ser substituida por O QUAL, o mesmo não 

acontece na alternativa B considerada correta pelo gabarito, onde a palavra sublinhada 

PERTO demonstra adjunto adverbial de lugar. Pede-se anulação da questão 17”. 

 

É o parecer. 

 

A questão recorrida traz o seguinte enunciado: 

 

 17. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado exerce a 

mesma função sintática que a partícula “que” (linha 12): 

 A) Chegaste à reunião atrasado. 

 B) Permaneceu perto de mim. 

 C) Beijou-lhe a testa carinhosamente. 

 D) Chamam aos políticos de corruptos. 

 

      Analisando a insurgência do Recorrente, a banca responsável pela 

elaboração da questão assim se manifestou: 

 

INDEFERIDO. Prezado candidato, a partícula “que” (linha 12) é um 

pronome relativo e exerce a função sintática de adjunto adverbial 

de lugar. Assim, deve-se assinalar a alternativa em que o termo 

sublinhado exerça também a função de adjunto adverbial de lugar. 

Na alternativa “A”, “à reunião” exerce a função sintática de objeto 

indireto. Na alternativa “B”, “perto” exerce a função sintática de 

adjunto adverbial de lugar (Gabarito correto). Na alternativa “C”, 

“lhe” exerce a função sintática de adjunto adnominal – “Beijou a sua 

testa”. Na alternativa “D”, “de corruptos” exerce a função de objeto 

indireto. Portanto, gabarito preliminar mantido. 



 

 

Posto isso, acolhemos a justificativa da banca e opinamos pelo 

INDEFERIMENTO do recurso apresentado, mantendo-se a questão válida, ante a 

inexistência de vício que macule a sua resolução. 

São Miguel do Oeste - SC, 08 de Abril de 2016. 

 

 

____________________________________________                   ____________________________________________ 

             Comissão Organizadora                                               Assessoria Jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


