Processo Seletivo - SEBRAE/PE
Comunicado nº 01/2016
Resultado da análise dos recursos interpostos a 2ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos Questões Objetivas e Discursiva em 06/03/2017
Recursos Improcedentes
Inscrição

Código

Motivo / Procedimento

0114000105

100

Pontuação mantida.

0114000143

100

Pontuação mantida.

0114000331

104

Folha de resposta disponibilizada. Pontuação mantida.
Antes de iniciar as considerações técnicas, ressaltamos que não se deve usar o termo:
“retratar” – conforme consta nas alegações / explicações feitas no pedido de revisão de nota
da prova discursiva – “RETRATEI UMA EXCELENTE INTRODUÇÃO”, porque “RETRATAR”
significa: desculpar; retirar o que foi falado; pedir desculpas ou voltar atrás sobre o que foi
dito: retratou os comentários racistas; retratou-se das ofensas proferidas. Corrigir; dizer
novamente o que foi falado por engano: retratou o argumento. Anular; desfazer o que foi,
anteriormente, combinado. Criar a imagem, o retrato, de algo, de alguém ou de si próprio: o
pintor retratou a paisagem; retratou-se num quadro. Espelhar-se; ter o reflexo de: o mar
retrata a lua; o céu se retratava no mar.
Retratar é sinônimo de: espelhar, fotografar, desdizer, anular, corrigir, mostrar, descrever,
desculpar, reproduzir, manifestar, expressar.
Definição de Retratar.
Classe gramatical: verbo pronominal, verbo transitivo direto e verbo transitivo direto
predicativo.
Tipo do verbo retratar: regular.
Lembramos que não existe “UM ELEVADO NÍVEL DE ORTOGRAFIA, PONTUAÇÃO E
ACENTUAÇÃO, COM AS SUAS DEVIDAS CONCORDÂNCIA VERBAL E NOMINAL” conforme consta nas alegações / explicações feitas no pedido de revisão de nota da
prova discursiva.

0114000135

100

O que existe é: uso ortográfico correto; adequado repertório vocabular.
Informamos que houve erro de concordância no trecho acima transcrito – seria corretamente
assim: “COM AS SUAS DEVIDAS CONCORDÂNCIAS VERBAL E NOMINAL”.
Vamos entender a estrutura do Requerimento.
O requerimento nada mais é do que um tipo de documento que através dele são realizadas
solicitações a autoridades de serviços públicos. Trata-se de uma ferramenta que permite
que seja feito um exercício de cidadania já que qualquer pessoa, qualquer organização ou
ainda empresas desde que sejam identificadas devidamente podem enviar os seus pedidos
e acima de tudo defender a todos os seus interesses.
CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS DA QUESTÃO DISCURSIVA
1.
2.
3.
4.
5.

O candidato não escreveu / elaborou / produziu um requerimento nos padrões
técnicos do “Requerimento”.
A expressão “por meio desta”, em: “Venho, por meio desta, solicitar ...” tem que ser
isolada por vírgulas, porque ela está dentro de uma locução verbal.
Falta de uso da crase na (linha 9) “à pesquisa e às solicitações”.
Erro de uso de próclise: “Se faz” – o correto é “Faz-se necessário” - (na linha 14).
O fecho de um Requerimento deve ser assim:
Nestes termos
Pede deferimento
Ou
Nesses termos
Pede deferimento
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6.
7.
8.

Ou
Termos em que
Pede Deferimento
Ou
Termos em que
P. Deferimento (Pode-se abreviar a palavra / verbo: “Pede”)
Parágrafos mal construídos / elaborados / escritos.
Informamos ao candidato que não houve demonstração alguma de “UM
EMINENTE CONHECIMENTO TÉCNICO E DOMÍNIO DO TEMA”.
Pontuação mantida.

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS DA QUESTÃO DISCURSIVA
1.
2.

0114000320

104

Texto escrito com parágrafos construídos com um só período, mal elaborados.
O (2º§) apresenta erro de concordância – linha 08 – (“pela dimensões sociais e
culturais”) – O correto seria: (“pelas dimensões sociais e culturais”.
3. O (3º§) apresenta erro de concordância – linha 13 – (“provoca-se discussões”) O correto seria: (“provocam-se discussões”) – transpondo a voz verbal – o objeto
direto “discussões” passa a ser o sujeito da oração, tendo-se como correto:
“discussões são provocadas”.
4. Palavras escritas sem o acento gráfico: “daí” – (linha 9); “inferências” - (linha 14);
“âmbito” - (linha 19).
5. Palavra escrita com erro ortográfico: “envolimento” – (linha 21) – pelo contexto,
deve ser “envolvimento”.
6. Uma letra “S” solta na (linha 22).
7. Erro de concordância e ortográfico na (linha 23) – “são impresindivel” – o correto
é: “são imprescindíveis”.
8. Ideias mal articuladas entre cada parágrafo e entre os parágrafos.
9. Argumentos mal elaborados.
10. Pontuação mantida.
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