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JULGAMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO GABARITO PRELIMINAR 

 

 

Recurso quanto à questão 03 – Cargo de Técnico Administrativo 

INDEFERIDO 

 

Inicialmente vale destacar que a questão 03 mencionada pela candidata no seu 

recurso não existe no caderno de provas de “Técnico Administrativo”, cargo para o 

qual a candidata fez sua inscrição. 

 

A questão 03 do caderno de provas do cargo de “Técnico Administrativo” está descrita 

abaixo: 

 

3. Observe a tirinha abaixo: 

 
Na tirinha, no segundo e terceiro quadrinho, nos apresenta o exemplo de utilização de 

uma figura de linguagem. Esta figura e conhecida como: 

a) Metonímia; 

b) Catacrese; 

c) Hipérbole; 

d) Eufemismo; 

 

A resposta está correta, pois Eufemismo é uma figura de linguagem que busca 

suavizar uma expressão através do uso de termos mais agradáveis. O eufemismo 

apresenta uma maneira de lidar delicadamente com certas notícias. O eufemismo 

costuma representar a expressão de um grupo, às vezes com certa comicidade na 

intenção do falante, mas também serve para amenizar uma notícia mais trágica, por 

exemplo. A origem da palavra “eufemismo” revela sua funcionalidade: do grego eu = 

agradável, bom, e pheme = palavra. Formou-se euphémein, que significa “pronunciar 

palavras agradáveis”. Daí a escolha pelo título mais sutil do personagem dos 

quadrinhos, tornando-o menos chocante, mas mantendo o sentido inalterado.  
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Recurso quanto à questão 19 – Cargo de Técnico Administrativo 

INDEFERIDO 

 

O candidato contraditoriamente questiona o enunciado no que se refere a qual das 

alternativas esta INCORRETA. Pois bem, na imagem abaixo, extraída do Estatuto do 

Servidor, observamos claramente o que é correto ao tema abordado, vejamos: 

 

Fonte: https://leismunicipais.com.br/a1/estatuto-do-servidor-funcionario-publico-

joacaba-sc 

 

Recurso quanto à questão 29 – Cargo de Técnico Administrativo 

INDEFERIDO 

A questão foi elaborada, pautada no Manual de Redação Oficial, conforme imagem: 

 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
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Recurso quanto à questão 30 – Cargo de Técnico Administrativo 

INDEFERIDO 

 

Se se observarmos o Art. 22 da Lei 8.666, o mesmo trata das Modalidades de 

Licitação, conforme imagem a segui.  A modalidade “Pregão” esta prevista em Lei 

específica, conforme abaixo. 

Imagem Lei 10.520 

 

Fonte http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm 

Imagem Lei 8.666 

 

Fontehttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm 
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Recurso quanto à questão 30 – Professor de Educação Física 

INDEFERIDO 

 

ANULADA. Duas alternativas iguais. As duas são resposta correta 

 

 

 

 

Joaçaba, 28 de agosto de 2017 


