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Prezados organizadores do IBFC, 

 
O gabarito preliminar da questão 03 de Língua Portuguesa da Prova de Professor II, referente ao 
edital nº 01/2019 da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, deve ser alterado para a 
letra A, onde se lê:  
 
“Apenas a afirmativa I está correta”. A alternativa dada como correta atenta contra as informações 
contidas no primeiro texto da prova de Língua Portuguesa, desmerecendo, pois, o candidato que fez 
leitura atenta do referido texto. Para corroborar o exposto, façamos uma correlação entre o 
fragmento do texto e o que se diz no item III – respectivamente: 
 
“Pessoas narcisistas não costumam fazer isso por mal: elas têm uma convicção clara de que já 
nasceram pensadores críticos altamente inteligentes...” (TEXTO) 
 
“III. Apesar de serem inteligentes, os narcisistas, tendem a supervalorizar essa qualidade, o que 
pode, vez ou outra, levá-los ao erro.” (ASSERTIVA) 
 
No texto, está exposto que os narcisistas têm uma convicção clara de que já nasceram pensadores 
críticos altamente inteligentes... é preciso aclarar que essa não é uma opinião do autor do texto, 
pelo contrário. Dizer que eles se acham críticos inteligentes visa a corroborar a opinião do autor do 
texto sobre os constantes enganos dos narcisistas: “os altos níveis de confiança que eles (os 
narcisistas) têm vira e mexe estão equivocados.” O item III, usa o verbo ser para atribuir aos 
narcisistas uma característica que lhes é própria: “apesar de serem inteligentes”. Então, inicia-se a 
assertiva que contém um conectivo que exprime concessão, no entanto se assevera que os 
narcisistas são inteligentes. O que não condiz com o dito no texto. 
 
Segundo Luiz Carlos Travaglia, na Revista de Estudos Linguísticos XXXIII, de 2004, na página 5 de seu 
artigo Verbos de Ligação: itens lexicais ou gramaticais?, corrobora-se o que já se havia afirmado 
acima sobre o verbo ser: “Indica que o estado ou características são permanentes, tendo uma 
duração que se percebe como ilimitada.” Isso ficou evidente na assertiva de número III, todavia não 
foi explicitada no texto, limitando-se à opinião dos narcisistas, vaidosos por definição, a 
característica de serem críticos inteligentes. 
 
Ante ao exposto, faz-se imperiosa a alteração do gabarito preliminar para a letra A, que traz como 
assertiva correta apenas o item de número 1.     
  
Por Fabiana Ferreira  
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RECURSO: QUESTÃO 13 - Raciocínio Lógico. Prova de nível superior. 

 
A partir da construção de duas tabelas-verdade, sendo uma para  “OU P, OU Q”, disjunção exclusiva, 
e outra para “P SE SOMENTE Q”, Bicondicional, percebe-se que uma é a negação lógica da outra. Ou 
seja, as conclusões são contrárias.  
Por outro lado, percebe-se que “NÃO P SE SOMENTE NÃO Q” Equivale a “P SE SOMENTE Q”. 
Podemos então usar essas duas maneiras como negação para a disjunção exclusiva. 
 
A partir dessa observação, temos que : 
A negação de “OU ME CASO OU COMPRO UMA BICICLETA “ pode ser dada por: “EU ME CASO SE 
SOMENTE SE EU COMPRO UMA BICICLETA” e também pode ser dada por “ EU NÃO ME CASO SE 
SOMENTE SE EU NÃO COMPRO UMA BICICLETA “. 
 
Em síntese, as letras A e D da referida questão são equivalentes e negam a frase proposta no 
enunciado.  
 
Humildemente pedimos a conceituada banca a anulação da questão por dupla resposta . 
 
Carnaval e Tácio . 
 
 
 
 

Legislação Extravagante | Guarda Municipal 

A  questão versa sobre a Lei Maria da penha e no seu primeiro item afirma que a Lei autoriza a 
medida protetiva de urgência pela Autoridade Judicial e Autoridade Policial. Contudo, tal item está 
equivocado, pois ao afirmar que tanto a Autoridade Judicial e Policial podem aplicar tal medida 
protetiva e urgência, confere uma competência que não pertence a Autoridade policial. Dando a 
entender que ele pode aplicar todas as medidas protetivas de urgência e ele não possui  essas 
atribuições de aplicar todas medidas protetivas de urgência, mas apenas uma específica a prevista 
no art. 12 C  

Art.   -C. Verificada a existência de risco atual ou iminente   vida ou   integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será 
imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:         (Incluído pela 
Lei nº 13.827, de 2019) 

I - pela autoridade judicial;         (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019) 

II - pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca; ou         (Incluído 
pela Lei nº 13.827, de 2019)  

Mas como se observa no próprio dispositivo a medida protetiva aplicada é específica do 
afastamento do agressor e de forma subsidiária, ou seja,  o Delegado só ode aplicar quando o 
Município não for sede de Comarca. 
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Sendo assim a questão deve ser anulada , pois determina que de forma concorrente Juiz e 
Delegado podem aplicar medidas protetivas de urgência e como vimos está errado o delegado só 
aplica uma espécie de medida protetiva e de forma remanescente. 

 Por Emmnaoel Thadeu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


