CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE SUL DE MATO GROSSO – CORESS/MT
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL
NOME

ADRIANA DA SILVA MORAIS

SITUAÇÃO

IMPROCEDENTE

DISCIPLINA

-

DETALHES

RESPOSTA

Gostaria de saber porque não foi lançado a nota da minha redação e de alguns foram, sendo que fiz.

O Edital de Concurso nº 001/2019 (item
5.1.4, diz que o candidato deverá obter
desempenho de pelo menos 50% na
prova objetiva para ser aprovado. A
candidata obteve 38 pontos. Portanto
no item 5.4.2, diz que para a correção
da prova de redação deverá o
candidato ser aprovado na prova
objetiva o que não aconteceu. Motivo
pelo qual não houve a correção da
prova de redação. &ldquo;5.4.2.
Somente serão corrigidas as Provas
Discursivas - Redação dos candidatos
habilitados/classificados nas Provas
Escritas e Objetivas, na forma do item
5.1.4, deste Edital&rdquo;. (...) 5.1.4. As
provas escritas e objetivas para todos
os cargos terão caráter Classificatório e
Eliminatório, considerando-se habilitado
o candidato que obtiver no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do total de pontos
da prova objetiva.
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JHENNIFER DE MELLO GONÇALVES

IMPROCEDENTE

-

Recurso Improcedente: As
manifestações aumentaram a pressão
pelo impeachment da presidente Dilma
Rousseff. O juiz federal Sérgio Morofoi
saudado como herói e os manifestantes
deram apoio às investigações da
Recurso contra o gabarito definitivo e o resultado parcial. Na questão 30, pede o principal OBJETIVO
Operação Lava Jato. Os repórteres do
da manifestação do dia 13 março 2016, que foi histórica no país.
Bom Dia Brasil acompanharam os
Reportagens.
protestos em todas as regiões do país.
http://g1.globo.com "Manifestações contra a presidente da República, Dilma Rousseff (PT), o
Entre as alternativas apresentadas não
ex-presidente Lula e o PT aconteceram neste domingo (13) em todos os estados do país, em mais de
consta a ex-presidente. Os
300 municípios".
manifestantes levaram bandeiras e
cartazes contra a presidente Dilma
https://epoca.globo.com "Milhões de manifestantes foram às ruas neste domingo (13) nas maiores
Rousseff. Os protestos também foram
manifestações contra o governo Dilma Rousseff".
contra a corrupção, o ex-presidente
Lula e o PT. E em apoio ao juiz Sérgio
https://brasil.elpais.com/ "Embalados pelo pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula e pela
Moro, responsável pela Operação Lava
definição do rito de impeachment pelo Supremo Tribunal Federal na última semana, centenas de
Jato. As alternativas apresentadas
milhares de pessoas tomaram ruas de diversas cidades neste domingo em manifestações no Brasil pela foram: [A] Novas Eleições. [B] Contra
quinta vez para reivindicar a saída da presidenta Dilma Rousseff".
aumento dos combustíveis. [C]
Aumento Transporte coletivo. [D]
Com essas reportagens fica provado que o PRINCIPAL OBJETIVO foi contra o governo Dilma. Esta
Defesa da lava jato. Portanto a única
questão deverá ser anulada. Apoio a Lava Jato, apoio ao Sergio Moro,Prisão do Lula, contra corrupção, alternativa a ser indicada dentre as
apoio MP, são objetivos secundários.
apresentadas na questão é a Letra
&ldquo;D&rdquo; &ndash; Defesa da
Lava jato.Fonte:
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/notici
a/2016/03/protestos-de-domingo-13-for
am-o-maior-ato-politico-da-historia-do-br
asil.html
NO ASPECTO CONTEÚDO - A nota merece ser revista para mais. Isso porque o texto demonstra
qualidade argumentativa, capacidade de análise e senso crítico, respeita a progressão temática, uma
vez que começa do argumento mais simples e é finalizado com o argumento mais robusto. Outrossim, o
texto articula com muita propriedade os argumentos, clareza, coesão e a sugestão de resolução do
problema, sugestão essa apresentada de modo correto na conclusão. Diante de todos esses
elementos, requer-se a alteração da nota para, pelo menos, 9.0 pontos, de modo a se fazer justiça
frente à qualidade argumentativa do texto apresentado.

SIMONE DIAS GENTIL

IMPROCEDENTE

-

RECURSO IMPROCEDENTE:
Esclarecemos ainda que a
argumentação apresentada no recurso
foi utilizada tão somente como
parâmetro para a revisão da correção.
NO ASPECTO ESTRUTURA - O texto merece ter sua nota revista para mais, já que respeita
Revisada a correção da prova temos a
rigorosamente a estrutura do gênero textual solicitado: Progressão textual e encadeamento de ideias,
esclarecer: A nota atribuída foi atribuída
quatro parágrafos, nos quais estão corretamente expostos os elementos estruturantes desse tipo
em razão de a linguagem apresentada.
textual - 1º parágrafo para introdução; 2º e 3º parágrafos - desenvolvimento e 4º parágrafo - conclusão.
A candidata tratou mesmo assunto no
Ademais, empregaram-se adequadamente os mecanismos coesivos em toda a extensão do texto
2º e 3º parágrafo (repetido); Falta de
(foram usadas expressões coesivas como preliminarmente - para indicar início; outro aspecto
consistência dos argumentos e clareza
importante a destacar - para dar ideia de continuidade e de soma; por fim - para indicar conclusão, entre
do tema; No mesmo parágrafo mesma
outras). Isso evidencia a plena adequação do texto à modalidade solicitada. Com base em tais critérios,
palavra utilizada mais de uma vez; erros
requer-se a atribuição de nota 5.0 ao quesito ora analisado.
de pontuação. Dessa forma, não assiste
razão ao candidato e somos pelo NÃO
NO ASPECTO EXPRESSÃO - A nota merece ser revista para mais. Pois houve desempenho linguístico
provimento do recurso mantendo a nota
de acordo com o nível de conhecimento exigido para o cargo. Houve, conforme solicitado, adequação
atribuída na correção inicial.
do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência, domínio da norma culta formal,
estrutura sintática de orações e períodos, elementos coesivos, concordância/flexão verbal e nominal,
pontuações, uso de tempos e modos verbais, grafia e acentuações. Com base em tais critérios,
requer-se a atribuição de nota 4.0 ao quesito ora analisado.
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