
Inscrição
Nº do 

recurso
Situação

47112 1470 Indeferido

84690 1471 Deferido
846904 1472 Deferido
151793 1473 Indeferido recurso em branco.
791508 1474 Deferido Espelho da redação enviado.
146111 1475 Indeferido Recurso em branco.

151793 1476 Deferido

139144 1477 Indeferido

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA - CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2020
ANÁLISES (RESULTADO) DOS RECURSOS CONTRA RESULTADO DA DISSERTAÇÃO (REDAÇÃO) - CARGOS 204 E 304

CL ( Correção linguística)

Primeiro parágrafo

Uso do a preposição mais artigo definido feminino (à) e uso do a preposição mais artigo definido masculino o (ao)

(...) às crianças e aos cidadãos (...) em vez de (...) as crianças e os cidadãos (...) (-1)

Segundo parágrafo

Concordância verbal

(...) são utilizadas vans e kombis  em vez de (...) são utilizados vans e kombis  (-0,5)

Acentuação

Público em vez publico(-0,5)

(...) ficando esta responsabilidade em vez de (...) ficando está responsabilidade (...)(-0,5)

Terceiro parágrafo

Falta do vocábulo que

O serviço de ambulância 24 horas também está disponível para os cidadãos, independente do horário, que necessitam de (...) em vez de 

O serviço de ambulância 24 horas também está disponível para os cidadãos, independente do horário, necessitam de (...)(-0,5)

Quarto parágrafo

Falta de emprego da vírgula

Segundo parágrafo

Considerando a tese presente no primeiro parágrafo que está ligada à “administração coerente que deve ser voltada para as políticas de desenvolvimento social”, no segundo parágrafo não aparecem os quesitos de relevância e suficiência argumentativa 

(previstos nos aspectos avaliados do quadro III dos critérios de correção da prova). 

Faltam argumentos como exemplificação, dados, argumento de autoridade etc. Falta ainda a conclusão da dissertação que deveria aparecer em um terceiro parágrafo, com uma volta à tese inicial e um fecho.

Desse modo, nesta redação, será considerada uma parte do texto dentro da tipologia solicitada na questão da prova, que é texto dissertativo. 

ACI (Argumentação coerente das ideias pertinentes à proposta)

Desconto de 8 pontos

PG (Pertinência ao tipo textual)

Desconto de 2 pontos

OP (Organização adequada dos parágrafos)

Descontos de 2 pontos)

CL (Correção linguística)

Primeiro parágrafo

Sétima linha: Após a palavra “princípios” não deve haver vírgula porque não se pode separar sujeito de predicado. 

Há erro de concordância verbal: “leva” e não levam. (- 0,5)

Nona linha: Há erro de concordância verbal: “causa” e não causam. (- 0,5)

Justificativa

1)Desconto de 3 pontos de OP (organização do parágrafo).Os três primeiros parágrafos são compostos por um só período, o que justifica o desconto de 3 pontos relativos à 

a) Primeiro parágrafo:  As ideias apresentadas na tese da dissertação estão confusas, sem um ponto para fechamento do tópico frasal. Na frase de abertura, por exemplo, foi utilizada o tema da redação e em seguida, um ponto e vírgula sendo que a oração 

seguinte inicia uma nova ideia:

“ Os desafios da administração pública no Brasil; cada vez mais os representantes têm uma tarefa mais árdua  para gerir os caminhos do país...”

b) No segundo parágrafo também há um só período longo e sem nenhuma vírgula.

“Cada vez mais há administradores empenhados... etc.”

c) No terceiro parágrafo, idem. 

“Portanto a administração pública deve seguir um parâmetro... brasileira”

2) Desconto de 2 pontos de ACI (argumentação coerente das ideias pertinentes à proposta).

No primeiro parágrafo, aparece a tese de que “cada vez mais os representantes têm uma tarefa mais árdua para gerir os caminhos do país”. No segundo parágrafo, o argumento para a tese é:“cada vez mais existem servidores empenhados para exercerem 

seus trabalho...Verifica-se, então, que essa assertiva não é um argumento compatível com a tese. No último parágrafo, a conclusão é “ que os desafios da administração pública a cada ano têm melhorado um pouco mais...” Como se melhora um desafio?

3) Desconto de 5 pontos relativos à CL (correção linguística)

 Primeiro parágrafo:

Ponto e vírgula empregados em local inadequado

Uso da palavra “mais” quatro vezes na mesma oração.

Terceiro parágrafo
A prova da candidata foi regularmente corrigida e o valor atribuído foi de 33 pontos
A prova da candidata foi regularmente corrigida e o valor atribuído foi de 33 pontos



139144 1478 Indeferido

216275 1479 Indeferido

111891 1480 Indeferido

862266 1481 Indeferido

657121 1482 Indeferido
A redação foge ao tema, uma vez que discute os problemas relativos à pandemia e à condução do processo econômico por parte do presidente da República Jair Bolsonaro, 

destacando aspectos positivos das ações do chefe do executivo federal.

254247 1483 Deferido
O candidato acrescentou um código pertencente a outro candidato na redação, resultando em uma duplicidade de códigos e, na conferência o sistema considerou vigente o 

codigo correto, ou seja, o do outro candidato. Após a contestação, percebeu-se a duplicidade de códigos causada pelo requerente e promoveu-se a sua reinserção na lista, com a 
862266 1484 Deferido Espelho de redação disponibilizado para o candidato.
151793 1485 Indeferido Houve a revisão da redação e o candidato não fez o tipo textual solicitado.
121501 1486 Indeferido A pontuação é disponibilizada no site oficial apotnado no Edital e a colocação é resultado das notas auferidas pelo candidato.
791508 1487 Indeferido Recurso repetido do recurso  1474

947985  1488 Deferido A situação está em análise pela Comissão Organizadora do Concurso.

254247 1489 Deferido
O candidato acrescentou um código pertencente a outro candidato na redação, resultando em uma duplicidade de códigos e, na conferência o sistema considerou vigente o 

codigo correto, ou seja, o do outro candidato. Após a contestação, percebeu-se a duplicidade de códigos causada pelo requerente e promoveu-se a sua reinserção na lista, com a 

respectiva nota.
698404 1490 Indeferido O assunto não se refere a nenhum quesito da questão de redação.

CC (Coesão e coerência) (-4)

Primeiro parágrafo

A administração pública é muito mais do que 4 a 4 anos, (...)  

Segundo parágrafo

Sem coerência: “Vivemos em tempos que ser um administrador se tornou a menina dos olhos de quem pensa em se candidatar ao cargo de administrador. Em nada adianta almejar uma coisa (...)” 

Último parágrafo

Para administrar se faz necessário utilizar de regras para obtenção do cargo de administrador (...)

PI (Progressão e continuidade das ideias) (-4)

Segundo parágrafo

Em nada adianta almejar uma coisa (...) O grande problema da administração pública (...) 

Final do terceiro parágrafo: O grande problema da administração pública são pessoas despreparadas que não sabem como irão enfrentar os problemas rotineiros da sociedade. Parágrafo seguinte: Portanto para administrar se faz necessário utilizar de 

regras para obtenção do cargo de administrador (...)

CL (correção linguística)

 Segundo parágrafo

A)  A construção correta é: (...) ela deve obedecer (...) em vez de:

       (...) ela deve de obedecer (...) (-0,5)

A redação recebeu a nota zero, uma vez que a maior parte do texto não pode ser considerada dissertativa, e sim informativa, mas principalmente pelo fato de ter sido uma compilação do texto motivador, o que configura cópia. Estes critérios de avaliação 

estão previstos no quadro I do Anexo III do Edital nº 01/2020.

Primeiro parágrafo: Introdução informativa e sem tese

Semelhante ao primeiro parágrafo do texto motivador, sem citar fonte.

Segundo parágrafo30/11/2020: Desenvolvimento informativo e sem argumentação.

Terceiro parágrafo: Desenvolvimento informativo e sem argumentação

Semelhante ao segundo parágrafo do texto motivador, sem citar fonte.

ACI (argumentação coerente das ideias pertinentes à proposta) (-8)

A redação apresenta diversos trechos semelhantes ao texto motivador sem citação de fonte. Estes se encontram nos parágrafos 2, 3, 4 e 6 do texto do candidato. Esses trechos são de cunho informativo e não argumentativo, como deveriam ser os 

parágrafos relativos à argumentação.

PG (Pertinência ao tipo textual) (-2)

Na introdução de um texto dissertativo deve aparecer a defesa da tese. Neste primeiro parágrafo não há claramente uma tese e sim uma afirmativa de que “hodiernamente os desafios da administração pública têm sido discutidos”. Se a tese fosse esta, 

todo o desenvolvimento da redação deveria ser argumentar sobre esta “discussão atual” e não a definição de administração pública e as dificuldades dessa atividade.

Também no segundo parágrafo não aparece a tese a ser defendida e sim a definição de administração pública, que está posta no texto motivador.

CL (correção linguística)

Primeiro parágrafo, quinta linha.

Faltou acento na palavra “pública”.

1) CL (Correção Linguística)

Primeiro parágrafo

a) Não se deve usar vírgula separando sujeito de predicado

Repensar na educação pública é...(0,5) 

E não:  Repensar na educação pública, é...

b) A palavra pública é acentuada.

(...) a administração pública ...(0,5)

Terceiro parágrafo

c) Palavras escritas de modo errado.

“concomitantemente” e não concomitamente ...(-0,5)

“equilíbrio” e não equilibrium ...(-0,5)

d) Vírgula mal colocada.

(...) para manter o equilíbrio entre(...) 

Último parágrafo

e) Deve -se usar crase na expressão `a luz da (0,5)

f) Não se separa sujeito de predicado



 1491 Indeferido

756999 1492 Indeferido

756999 1493 Indeferido

254247 1494 Deferido

230319 1495 Deferido

947985 1496 Deferido

47112 1497 Indeferido

462134 1498 Indeferido

658239 1499 Deferido

862266 1500 Indeferido

428531 1501 Indeferido

ACI (argumentação coerente das ideias pertinentes à proposta)(-8)

A redação contém apenas 13 linhas, o que não permite uma suficiência argumentativa em relação à tese levantada, que seria “os desafios de desburocratizar a administração pública em todas as suas instâncias”. Além disso, o segundo parágrafo, no qual 

deveria estar presente a argumentação, traz basicamente de uma informação sobre da Lei 15.926. Por fim, a conclusão também não volta à tese inicial, nem fecha a dissertação, uma vez que o conteúdo segue a linha informativa, explicando o objetivo da 

lei.

CL (correção linguística) - Apesar de o número de erros ter sido ainda maior -12, foram contabilizados apenas  7 (- 3,5 pontos)

Primeiro parágrafo 

a) “Últimos”  e não Ultimos 

b) “Desburocratizar” e não desbucratizar

c) “Administração pública” e não Administra pública

Segundo parágrafo 

a) “Recentemente” e não Recentimento 

b) “administração pública ” e não administra pública

c) “Lei esta” em vez de lei está

d) “desburocratizar” e não desbucratizar

e) “administrativo” em vez de admistrativo

f) “atendimento à sociedade” e não atendimento a sociedade

ACI  (argumentação coerente das ideias pertinentes à proposta)( -2)

Nos três primeiros parágrafos o texto apresenta formas de administração pública sob a ótica parlamentarista, burocrática e gerencialista, sem destacar a tese. Esta não está clara, uma vez que aparece em seguida uma argumentação sobre o gerencialismo 

através da privatização. Só ao final do texto a tese aparece. Entretanto, a conclusão aborda a conscientização da população a respeito de privatização de alguns serviços públicos.

CL (Correção linguística)

há diversos erros, mas citarei apensa estes que já apontam a redução de   5 pontos

a) “Hoje”  e não hojê.

b) “ótica” e não otica

c) (...) ,com o passar do tempo, (...)” e não (...) com o passar do tempo, (...)

d) “Houve” e não houve

e) “através” e não atraves

f) (...)sempre os mecanismos” e não (...) sempre os mecanismo

g) Não se separa sujeito de predicado: “ o gerencialismo através da privatização transfere (...)” e não “ o gerencialismo através da privatização, transfere (...)

h) (...) e os aplica( ... ) em vez de (...) e aplica-se (...)

i) “Por outro lado, percebe-se claramente o aumento”  e não “Por outro lado percebe-se claramente, o aumento (...)

j) (...) tendo em vista que, com a privatização, (...) e não 

(...) tendo em vista, que com a privatização (...)

O candidato acrescentou um código pertencente a outro candidato na redação, resultando em uma duplicidade de códigos e, na conferência o sistema considerou vigente o codigo correto, ou seja, o do outro candidato. Após a contestação, percebeu-se a 

duplicidade de códigos causada pelo requerente e promoveu-se a sua reinserção na lista, com a respectiva nota.

O Edital se encontra consolidado, não podendo mais ser alvo de contestação.

As justificativas não procedem.

CL (Correção linguística)Na realidade, a nota final da prova foi 39,5 e não 38,5.

Último parágrafo

A) Concordância verbal errada:

“Consoante os desafios na administração pública perpassem(...) e não “Consoante os desafios na administração pública perpasse (...)

A situação está em análise pela Comissão Organizadora do Concurso.

O candidato não apresenta o objeto do recurso nem o fundamenta.

A situação está em análise pela Comissão Organizadora do Concurso.

O candidato não apresenta o objeto do recurso nem o fundamenta.

A situação está em análise pela Comissão Organizadora do Concurso.



869060 1502 Indeferido

869060 1503 Deferido
 Desse modo, aos 36 pontos (referentes ao primeiro recurso n.º 1502) soma-se mais meio ponto (0,5) referente ao presente recurso, perfazendo um total de 36,5 na nota do 

candidato.

 1504 Indeferido

353785 1505 Indeferido

146111 1506 Indeferido

110674 1507 Indeferido

O recurso não apresenta de que se recorre.

A pontuação é disponibilizada aos candidadatos por meio do site oficial do edital.

CC (coesão e coerência)

1) • Na linha 02, a palavra “ADEMAIS” foi usada corretamente, sendo apresentado como conjunção aditiva e remetendo ao próprio evento da enunciação;

Ademais é sim uma conjunção aditiva, mas não fica claro qual é o “evento da enunciação”. O que a banca apontou foi a incoerência dessa conjunção com o restante da frase, se não vejamos:

“Anteriormente à Constituição Federal de 1988, foram presenciadas inúmeras outras. Mas, nenhuma destas permaneceu como a atual. Ademais, ver-se-á um tempo onde o ordenamento é amplo e democrático”.

Não fica claro em que sentido o redator emprega o verbo “permanecer”. Seria permanecer em termos de tempo?

O enunciado seguinte fica igualmente sem a devida clareza quando o candidato emprega o verbo “ver” no futuro e depois usa o verbo “ser” no presente do indicativo. Se o sujeito do verbo ver é “tempo”, a que se refere a oração ”o ordenamento é amplo 

e democrático”?

2) • Na linha 03, a palavra “ORA” foi usada corretamente, sendo apresentado como valor de adição/continuação.

A expressão “ora” apresenta os seguintes sentidos:

Advérbio: Neste exato momento; agora: o projeto, ora avaliado, foi aprovado.

Interjeição: Indica espanto, dúvida, desinteresse.

Tem valor conclusivo; pois: ora, o projeto foi um desastre.

Expressa alternância: ora chora, ora ri.

[Retórica] Palavra ou partícula de relação que habitualmente introduz a segunda premissa de um silogismo dedutivo: todo homem é mortal; ora, Pedro é homem; logo, Pedro é mortal.

[Gramática] Em certas situações, tem valor puramente expletivo: ora, não faça cerimônia!

locução interjeição: Ora bolas. Expressa um misto de surpresa, decepção e descaso: ora bolas! pensei que fosse coisa de importância! (Dicionário Online de Português) disponível em https://www.dicio.com.br. Acesso em 29/11/2020.
CL (Correção linguística)

Primeiro parágrafo

Falta de acento grave indicativo de crase e erro de concordância verbal

(...) as condições de administração pública, em meio às sociedades de direito geram(...) e não em meio as sociedades de direito gera (...) (-0,1)

Erro no uso da vírgula

Entende-se por administração pública a administração (...) e não  Entende-se por administração pública, a administração (...)  (0,5)

Segundo parágrafo

Erro de concordância verbal:

“No Brasil os servidores públicos têm seguido (...)” e não No Brasil os servidores públicos tem seguido(...) (0,5)

“Existem grandes desafios(...) e não: Existe grandes desafios (...) (0,5)

(...) esses vários princípios e seguindo-os ” em vez de : (...) esses varios princípios e seguindo eles (-1)

Terceiro parágrafo:

jurídica e não: juridica (0,5)

Quarto parágrafo

Seguido e não: seguidos(0,5)

ACI (argumentação coerente das ideias pertinentes à proposta)(-8)

A redação contém apenas 13 linhas, o que não permite uma suficiência argumentativa em relação à tese levantada, que seria “os desafios de desburocratizar a administração pública em todas as suas instâncias”. Além disso, o segundo parágrafo, no qual 

deveria estar presente a argumentação, traz basicamente de uma informação sobre da Lei 15.926. Por fim, a conclusão também não volta à tese inicial, nem fecha a dissertação, uma vez que o conteúdo segue a linha informativa, explicando o objetivo da 

lei.

CL (correção linguística) - Apesar de o número de erros ter sido ainda maior -12, foram contabilizados apenas  7 (- 3,5 pontos)

Primeiro parágrafo 

a) “Últimos”  e não Ultimos 

b) “Desburocratizar” e não desbucratizar

c) “Administração pública” e não Administra pública

Segundo parágrafo 

a) “Recentemente” e não Recentimento 

b) “administração pública ” e não administra pública

c) “Lei esta” em vez de lei está

d) “desburocratizar” e não desbucratizar

e) “administrativo” em vez de admistrativo

f) “atendimento à sociedade” e não atendimento a sociedade



111891 1508 Indeferido

 

CC (Coesão e coerência) (-4)

Primeiro parágrafo

A administração pública é muito mais do que 4 a 4 anos, (...)  

Segundo parágrafo

Sem coerência: “Vivemos em tempos que ser um administrador se tornou a menina dos olhos de quem pensa em se candidatar ao cargo de administrador. Em nada adianta almejar uma coisa (...)” 

Último parágrafo

Para administrar se faz necessário utilizar de regras para obtenção do cargo de administrador (...)

PI (Progressão e continuidade das ideias) (-4)

Segundo parágrafo

Em nada adianta almejar uma coisa (...) O grande problema da administração pública (...) 

Final do terceiro parágrafo: O grande problema da administração pública são pessoas despreparadas que não sabem como irão enfrentar os problemas rotineiros da sociedade. Parágrafo seguinte: Portanto para administrar se faz necessário utilizar de 

regras para obtenção do cargo de administrador (...)

CL (correção linguística)

 Segundo parágrafo

A)  A construção correta é: (...) ela deve obedecer (...) em vez de:

       (...) ela deve de obedecer (...) (-0,5)


