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Prefeitura Municipal  de  BENEDITO NOVO - SC  

RESPOSTA DE RECURSO 
 

Nome: Bruna Regina Valcanaia Junkes Nº da inscrição:  

Cargo:  Psicopedagogo Questão(ões): 08,36,38 
 

QUESTÃO - 08 
Homônimos são palavras que têm a mesma pronúncia, mas significados diferentes, como, bucho (estômago) e 

buxo (arbusto). Parônimos são palavras com significados diferentes, mas são parecidas na grafia ou na 

pronúncia, como, inflação (alta dos preços) e infração (violação).  

Observe os seguintes pares de homônimos e parônimos e assinale a alternativa INCORRETA. 

a) espiar = observar 

 expiar = cumprir pena 

b) descriminar = inocentar 

 discriminar = distinguir 

c) conserto = reparo, remendo 

 concerto = apresentação musical 

d) soar = emitir som 

 suar = transpirar 

e) cozer = costura 

 coser = cozinhar 
Argumentação do(a) candidato(a): 

Solicita anulação da questão. 

Resposta:  

Observe-se, por exemplo, em  https://duvidas.dicio.com.br/cozer-ou-coser/  as palavras coser e cozer: 
 

Estas duas palavras existem na língua portuguesa e estão corretas. Porém, seus significados são diferentes e devem ser 

usadas em situações diferentes. 

Cozer é sinônimo de cozinhar: cozer batatas; cozer ovo; cozer carne; cozer legumes; cozer arroz; 

Coser é sinônimo de costurar: coser a roupa; coser o botão; coser as calças; coser o vestido; 

Dica: 

Cozer está relacionado com cozinha, ambos escritos com z. 

Coser está relacionado com costura, ambos escritos com s. 

 

Portanto, está comprovado que a alternativa “E” está INCORRETA, conforme solicita o enunciado da questão. As demais 

alternativas  (A,B,C,D) estão corretas. 

A banca examinadora considera o recurso improcedente. 
 

 

QUESTÃO - 36 

Na história da educação no Brasil, o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) surgiu em 1998 como uma mera 

avaliação individual do ensino médio. Sobre o ENEM, assinale a alternativa ERRADA. 

a) Consagrou-se como o maior mecanismo de acesso ao ensino superior no país. 

b) O exame mostra suas exigências: teste de conhecimentos que exige uma boa dose de resistência e disciplina 

nos estudos. 

c) Sempre foi marcado pela lisura e sigilo em todo o seu processo, desde elaboração até a sua aplicação. 

d) A participação inicial foi tímida, mas superá-la foi uma questão de tempo. Em 2014, teve 8,7 milhões de 

participantes. 

e) O exame deu o grande salto, pois substituiu em muito o vestibular e ganhou uma série de políticas sociais 

associadas. Assim, de participação voluntária passou a quase obrigatória, uma vez que, além de passaporte para 

ingresso em universidades, é acesso a programas educacionais: a nota é usada no Sistema de Seleção Unificada 

https://duvidas.dicio.com.br/cozer-ou-coser/


 

(SISU), para ingresso nas universidades federais, no Programa Universidade para Todos (PROUNI), para acesso 

às particulares, e até mesmo para entrada em instituições de Portugal. 
Argumentação do(a) candidato(a): 

Solicita anulação da questão, alegando que no Portal MEC não consta afirmação referente à alternativa “A”. 

 Resposta:  

A recorrente deve se ater ao fato de que a questão NÃO apresenta que essas afirmações devem estar contidas no 

site do MEC. Segundo a bibliografia apresentada no site http://www.portals1.com.br/confira-a-historia-do-exame-

que-mudou-o-acesso-ao-ensino-superior-enem/, tem-se TOTAL veracidade para alternativa questionada letra "a" 

(referido material apresentado na sequência). Portanto, essa banca examinadora julga o recurso como 

improcedente. 

 

 
 

QUESTÃO - 38 

A dislexia do desenvolvimento é considerada um transtorno específico de aprendizagem de origem 

neurobiológica. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um dos possíveis sinais de dislexia na idade escolar. 

a) Vocabulário pobre, com sentenças curtas e imaturas ou longas e vagas. 

b) Dificuldade em manusear mapas, dicionários, listas telefônicas, etc. 

c) Desorganização geral, constantes atrasos na entrega de trabalhos escolares e perda de seus pertences. 

d) Na escrita, apresentar letras desligadas ou sobrepostas e ilegíveis. 

e) Confusão para nomear entre esquerda e direita. 
Argumentação do(a) candidato(a): 

Solicita anulação da questão, alegando apresentar erro gramatical na palavra apresentar ( alternativa “D”). 

Resposta:  

Não ocorre erro gramatical algum na palavra apresentar, pois está no infinitivo. 

Veja alguns exemplos de frases com verbo no infinitivo: 

“Conversar alto atrapalha a concentração”. “Comer demais pode prejudicar a saúde”. 

Portanto, “apresentar letras desligadas ou sobrepostas e ilegíveis” não é um dos possíveis sinais de dislexia na 
idade escolar. 
A banca examinadora considera o recurso improcedente. 

 

 

 
 

É o parecer                                                                                                          Cascavel, 31 de julho de 2019. 
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