
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC. 

 

RECORRENTE: candidato inscrição nº 284217 

Cargo: Controle Interno 

Questão recorrida: 24 

Tipo de Prova: 02 

 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “Solicito anulação da questão numero 24, pelo fato da alternativa de letra 

\"D\" também ser incorreta, pois “que” não é sujeito e a forma verbal “têm” concorda com 

perguntas-questões.”   

 

É o parecer. 

 

A questão recorrida traz o seguinte enunciado: 

 

 
 

24. Em relação às estruturas linguísticas do Texto, assinale a 

alternativa incorreta: 



 

 

A) A locução verbal “Pode ser” (linha 21) está inserida em 

uma oração com sujeito indeterminado, ficando, portanto, na 

forma impessoal. 

B) A locução verbal “poderiam ser usadas” (linha 14) poderia ser 

corretamente substituída por “poder-se-iam usar”. 

C) A palavra “bios” (linha 23) vem seguida por aposto, o qual 

explica o significado da referida expressão. 

D) A forma verbal “têm” (linha 26) é acentuada devido à sua 

conjugação na terceira pessoa do plural, concordando com seu 

sujeito “que” (linha 26).       

Analisando a insurgência do Recorrente, a banca responsável pela 

elaboração da questão assim se manifestou: 

 

INDEFERIDO. Prezado candidato, estruturas linguísticas 

compreendem mecanismos de estruturação da palavra, da oração e 

do período, fazendo com que as relações semânticas sejam 

explicitadas através de relações sintáticas: é a própria estrutura 

sintático-discursiva do texto. Portanto, as estruturas linguísticas do 

texto englobam a morfologia (classes de palavras) e a sintática. Na 

alternativa “D” da questão, em “perguntas que têm uma enorme 

influência”, a partícula “que” é um pronome relativo que retoma o 

termo “perguntas” e exerce a função sintática de sujeito da oração, 

cujo verbo é “têm”. Este concorda em pessoa e número com o seu 

sujeito, o pronome relativo “que”. Portanto, única alternativa 

incorreta é letra “A”. Gabarito 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. 
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