
 

ANÁLISE DE RECURSOS  
 

BANCA: ATENA ASSESSORIA EDUCACIONAL 
PROCESSO: CONCURSO PÚBLICO 03/2019 
MUNICÍPIO: DONA EMMA 
DATA DA PROVA: 11/08/2019 
 

ANÁLISE DO REQUERIMENTO 01 
 
REQUERENTE: ANA LUCIA DE MORAES 
CARGO: Auxiliar Administrativo  
Nº DE INSCRIÇÃO: 65 
DATA DA SOLICITAÇÃO: 13/08/2019  

DADOS DA SOLICITAÇÃO 

TIPO DE RECURSO: CONTRA FORMULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA ESCRITA 

QUESTÃO 05 05. Em qual das alternativas o emprego da crase está incorreto: 
A) Vamos à Madri. 
B) Encontrei meu ex-namorado e ficamos frente à frente. 
C) Amanhã nos encontraremos às 18h. 
D) Sou grata à população. 

 
Resposta apresentada pela Banca: Alternativa “B” 

FUNDAMENTAÇÃO 
DO RECURSO: 

 

A questão solicitou que o candidato assinale a alternativa em que o empresa da 
crase está incorreto. O gabarito Oficial aponta como alternativa correta, a letra 
B, que contém a seguinte frase.  
“Encontrei meu ex-namorado e ficamos frente à frente”. 
De fato, o emprego da crase na frase acima esta incorreto, visto que “em 
locuções adverbiais formadas por palavras repetidas, não há ocorrência de 
crase. Exemplo: Ela ficou frente a frente com o agressor”. 
Entretanto, há mais uma alternativa na questão em que o emprego da crase 
está incorreto. A alternativa A, que contém a seguinte frase: “Vamos à Madri”. 
“No caso de nomes próprios geográficos, substitui-se o verbo da frase pelo 
verbo voltar. Caso resulte na expressão “voltar da”, há a confirmação da crase. 
Exemplos: Faremos uma visita à Bahia. Faz dois dias que voltamos da Bahia. 
(Crase confirmada). Não me esqueço da viagem a Roma. Ao volta de Roma, 
relembrarei os belos momentos jamais vividos.” Assim, se volto de Madri, vou a 
Madri (Sem uso da crase). 
Portanto, duas alternativas (A e B) na questão em comente, possuem o 
emprego incorreto da crase, motivo pelo qual a questão deve ser anulada. 
 
https://www.portugues.com.br/gramatica/o-uso-crase-html 

RESPOSTA BANCA 

DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
 
Recurso assiste ao recorrente.  
Deve-se proceder com a anulação da questão, visto que há duas alternativas corretas. 

https://www.portugues.com.br/gramatica/o-uso-crase-html


 

ANÁLISE DO REQUERIMENTO 02 
 
REQUERENTE: NICOLE TEREZA WEBER 
CARGO: Auxiliar Administrativo  
Nº DE INSCRIÇÃO: 08 
DATA DA SOLICITAÇÃO: 13/08/2019  

DADOS DA SOLICITAÇÃO 

TIPO DE RECURSO: CONTRA FORMULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA ESCRITA 

QUESTÃO 05 05. Em qual das alternativas o emprego da crase está incorreto: 
 

A) Vamos à Madri. 
B) Encontrei meu ex-namorado e ficamos frente à frente. 
C) Amanhã nos encontraremos às 18h. 
D) Sou grata à população. 

 
Resposta apresentada pela Banca: Alternativa “B” 

FUNDAMENTAÇÃO 
DO RECURSO: 

 

A questão solicitou que o candidato assinale a alternativa em que o empresa da 
crase está incorreto. O gabarito Oficial aponta como alternativa correta, a letra 
B, que contém a seguinte frase.  
“Encontrei meu ex-namorado e ficamos frente à frente”. 
De fato, o emprego da crase na frase acima esta incorreto, visto que “em 
locuções adverbiais formadas por palavras repetidas, não há ocorrência de 
crase. Exemplo: Ela ficou frente a frente com o agressor”. 
Entretanto, há mais uma alternativa na questão em que o emprego da crase 
está incorreto. A alternativa A, que contém a seguinte frase: “Vamos à Madri”. 
“No caso de nomes próprios geográficos, substitui-se o verbo da frase pelo 
verbo voltar. Caso resulte na expressão “voltar da”, há a confirmação da crase. 
Exemplos: Faremos uma visita à Bahia. Faz dois dias que voltamos da Bahia. 
(Crase confirmada). Não me esqueço da viagem a Roma. Ao volta de Roma, 
relembrarei os belos momentos jamais vividos.” 
Assim, se volto de Madri, vou a Madri (Sem uso da crase). 
Portanto, duas alternativas (A e B) na questão em comente, possuem o 
emprego incorreto da crase, motivo pelo qual a questão deve ser anulada. 
 
https://www.portugues.com.br/gramatica/o-uso-crase-html 

RESPOSTA BANCA 

DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente.  
Deve-se proceder com a anulação da questão, visto que há duas alternativas corretas. 

 
  

https://www.portugues.com.br/gramatica/o-uso-crase-html


 

ANÁLISE DO REQUERIMENTO 03 
 

REQUERENTE: JUSSARA DE JESUS KONIG 
CARGO: Auxiliar Administrativo  
Nº DE INSCRIÇÃO: 45 
DATA DA SOLICITAÇÃO: 13/08/2018 

DADOS DA SOLICITAÇÃO 

TIPO DE RECURSO: CONTRA FORMULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA ESCRITA 

QUESTÃO 12 12) Quais são os dois principais setores que prevalecem na distribuição 
econômica de Dona Emma? 
 
A) Agricultura e Comércio. 
B) Indústria e Serviços. 
C) Comércio e Serviços. 
D) Agricultura e Indústria.  
 
Resposta apresentada pela Banca: Alternativa “D” 

FUNDAMENTAÇÃO 
DO RECURSO: 

 

A referida questão em sua formulação apresenta erro de concordância, o que 
acaba deixando-a confusa. Ainda uso o termo ‘distribuição’ de maneira dúbia 
com a possibilidade de várias interpretações. 

RESPOSTA BANCA 

Recurso não procede ao Requerente. A questão é clara no seu anunciado quando solicita aos candidatos 
que identifiquem quais os dois principais setores que prevalecem na distribuição econômica de Dona 
Emma, sendo que em todas as suas alternativas de resposta, existe a opção conjunta de dois setores 
econômicos. E quanto ao uso do termo “distribuição” ele é amplamente utilizado para representar o 
desempenho de cada segmento, conforme exemplo abaixo: 

 
 


