
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC. 

 

RECORRENTE: candidato inscrição nº 290966 

Cargo: Auxiliar de Biblioteca 

Questão recorrida: 28 

Tipo de Prova: 04 

 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de 
reclamação que “Pede-se a anulação da questão 28, pois não há apenas uma resposta 
correta, tendo em vista que as opções apresentam sujeito determinado elíptico, ou sujeito 
oculto (como era conhecido antigamente) assim classificado por não ser explicitamente 
apresentado na oração. a- Fundamentamos a necessidade de uma educação formal no 
processo de desenvolvimento humano por considerarmos o homem como um ser histórico e 
social que, ao se apropriar do conhecimento, contribui para se constituir sujeito capaz de 
transformar a realidade. (ele, o homem contribui). b- Isso porque é por meio da educação 
que ocorrem tomadas de consciência que desencadeiam processos de transformação social. 
(Elas, tomadas de consciência desencadeiam), c- Os conceitos científicos são importantes 
para o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, pois promovem níveis mais elevados de 
tomada de consciência quando comparados aos espontâneos, o que fortalece a 
importância da aprendizagem no desenvolvimento do aluno. ( Eles, os conceitos 
promovem). d- lsso porque é por meio da educação que ocorrem tomadas de consciência 
que desencadeiam processos de transformação social. Sujeito determinado elíptico 
(oculto). Como está implícito, seu reconhecimento será possível através da observação da 
desinência verbal, assim como da análise do contexto no qual está inserido. É importante 
ressaltar que, embora esteja subentendido, não está necessariamente oculto por isso, a 
mudança na nomenclatura para sujeito determinado elíptico ou sujeito desinencial. 
Observe alguns exemplos: Estamos muito ocupados para perder tempo com frivolidades. 
(sujeito: nós) Espero conseguir chegar a tempo para o primeiro ato da peça (sujeito: eu) As 
crianças saíram da sala. Foram brincar no parquinho da escola (sujeito: as crianças: 
implícito apenas na segunda oração). Implícito - Ocorre quando o sujeito não está 
explicitamente representado na oração, mas pode ser identificado. Por Exemplo: 
Dispensamos todos os funcionários. Nessa oração, o sujeito é implícito e determinado, pois 
está indicado pela desinência verbal -mos. Verbo na pessoa do plural O verbo se encontra 
na 3a pessoa do plural, sem referência a qualquer agente já expresso em orações 
anteriores, Dizem que eles não vão bem. Estão chamando o rapaz. Falam de tudo e de 
todos. Falaram por aí, disseram que ele morreu. Fonte: http://www-
soportugues.com.br/secoes/sint/sint7.php.”   

 

É o parecer. 

 

A questão recorrida traz o seguinte enunciado: 



 

 

28. Assinale a alternativa em que o verbo destacado apresenta uma 

oração com sujeito implícito (oculto) retirada do Texto: 

A)  “...contribui para se (...)” (linha 5). 

B)  “...que desencadeiam processos (...)” (linha13). 

C) “...promovem níveis mais elevados (...)” (linhas 22 e 23). 

D) “...ocorrem tomadas de consciência (...)” (linhas 12 e 13). 

 

Analisando a insurgência do Recorrente, a banca responsável pela 

elaboração da questão assim se manifestou: 

 

INDEFERIDO. Prezado candidato, a alternativa solicita a oração 
com sujeito oculto. Na alternativa “A”, o verbo “contribui” (linha 5) 
possui como sujeito simples o pronome relativo “que” (linha 5). Na 
alternativa “B”, o verbo “desencadeiam” (linha 13) possui como 
sujeito simples o pronome relativo “que” (linha 13). Na alternativa 
“D”, o verbo “ocorrem” possui como sujeito simples “tomadas de 
consciência” (linha 13). Portanto, única alternativa com sujeito 
oculto é a letra “C”. Dessa forma, o gabarito permanece inalterado. 
 

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. 
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