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Nome: Tatiana Cristina Kloehn Nº da inscrição:  

Cargo:  Professor I-40 Questão(ões): 01 

QUESTÃO - 01 

Analise as afirmativas abaixo, com base no texto, e assinale a alternativa INCORRETA. 

a) "Mostra-me com o que andas e te direi quem és – eis a minha filosofia podal". Fazendo uma alusão ao ditado 

popular que diz 'Dize-me com quem andas e te direi quem és', o autor usou a expressão 'filosofia podal'. 

Podal quer dizer 'relativo aos pés', por isso, disse: 'Mostra-me com o que andas'. 

b) "... acredito que ali, na última fronteira do corpo, condensa-se uma espécie de resumo de cada indivíduo" (1º 

parágrafo). Com a expressão última fronteira do corpo o autor refere-se aos pés.  

c) "Acho até que pés feios combinam com a pureza de espírito, – o coração nas alturas tem, como 

contrapartida, o desdém pelas coisas baixas". Contrapartida significa compensação e desdém quer dizer 

desprezo. 

d) O autor afirma que ele próprio tem pés feios, e isso lhe serve de motivo para incentivar o preconceito contra 

mulheres que têm deficiências nos pés. 

e) "Confesso até que tenho certa dificuldade em manter uma amizade depois que descubro o que algumas 

pessoas escondem dentro de seus sapatos, pois acredito que ali, na última fronteira do corpo, condensa-se 

uma espécie de resumo de cada indivíduo". A conjunção pois expressa ideia de explicação e corresponde a 

porque, porquanto.  
Argumentação do(a) candidato(a): 

Solicita anulação da questão, alegando haver mais de uma alternativa correta.  

Resposta:  

Candidata não especificou seu pedido (anulação da questão ou alteração de gabarito), não anexou bibliografia, 

conforme previsto no edital do concurso. Por essa razão, a banca examinadora indefere o presente recurso. 

 
11.3.1 - As alegações devem estar fundamentadas em: 

a) Citação das fontes de pesquisa; 

b) Nome dos autores; 

c) Bibliografia específica com cópia das páginas dos livros citados. 

11.4 - Procedimentos para envio do recurso: 

c) Anexar as cópias escaneadas das páginas dos livros citados; 

11.4.1 - Será indeferido o recurso que não estiver fundamentado e não atender os dispositivos constantes nos itens acima ou for 

interposto fora do prazo, bem como os que contenham erro formal e/ou material em sua elaboração ou procedimentos que sejam 

contrários ao disposto neste Edital. 
 

 

 

 

 

 
 

É o parecer                                                                                                          Cascavel, 31 de julho de 2019. 
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