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PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL/RN 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEMDES 
DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 

que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no Edital de Concurso Público Nº 003 de 

2016 da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social – SEMDES. 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

676000044 Isabel Oliveira Almeida Assistente Social 

676000386 Margallyza Viana Martins Psicólogo 

 

 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas de 

mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos cargos. Esta 

atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente concurso quando da utilização dos mesmos conteúdos 

programáticos. 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

Cargo: Assistente Social 
 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão: “A palavra ‘se’ possui inúmeras classificações e funções. Acerca das ocorrências 

do termo ‘se’ em ‘Exatamente por causa dessa assimetria entre o fotojornalista e os protagonistas de suas fotos, muitas 

vezes Messinis deixa a câmera de lado e põe-se a ajudá-los. Ele se impressiona e se preocupa muito com os bebês que 

chegam nos botes. ’ (3º§) pode-se afirmar que” não há qualquer tipo de comando que solicite a classificação sintática da 

palavra “se” em destaque. A alternativa “C) apenas o primeiro “se” é pronome apassivador.” Não pode ser considerada 

correta, pois, o pronome apassivador acompanha verbo transitivo direto, com sujeito paciente, como é o caso de 

“Aluga-se esta fazenda”. “Em “Messinis deixa a câmera de lado e põe-se a ajudá-los”, “o sujeito não é paciente, sujeito é 
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ativo:” Messinis põe-se a ajudá-los.” Neste exemplo, “se” é um pronome reflexivo, isto é, refere-se ao próprio sujeito do 

verbo, exercendo função sintática de objeto direto, conforme a transitividade verbal.  

Fonte: 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 
 
 

Cargo: Psicólogo 
 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta falta de coesão linguística da assertiva-resposta. A questão pede que se aponte hipótese de trabalho 

não vedado ao adolescente, na forma do art. 67 do Estatuto da Criança e do Adolescente. As hipóteses apontadas nas 

assertivas B, C, D estão expressamente vedadas, logo, por raciocínio lógico, a assertiva-resposta é a alternativa A.  

A redação dada à assertiva-resposta não prejudica a interpretação, posto que o objetivo da questão é aferir o 

conhecimento do texto legal. Como a alternativa A não consta da lei, logo, não é vedada.  

Portanto, o recurso é improcedente.  

Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 

 
 

II 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

 

11 de abril de 2016. 
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