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JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO 

DE NOTAS PRELIMINARES DA PROVA PRÁTICA 

 

De acordo com o Edital de Abertura que rege o Concurso Público para Provimento de Cargos e 

Formação de Cadastro de Reserva da Câmara Municipal de Porto Alegre, os recursos com argumentações 

inconsistentes, extemporâneos, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que 

contiverem questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente 

estipuladas em Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas 

na Internet. 

 

Somente foram aceitos e respondidos os recursos referentes às notas preliminares da prova prática. 

 

Os pedidos de recursos de notas preliminares dos candidatos com inscrições abaixo relacionadas 

foram INDEFERIDOS. Ratifica-se a nota divulgada publicada no portal da Fundatec. 

19204697961, 19205681612 e 19205678939 

 

O pedido de recurso de notas preliminares do candidato com inscrição abaixo relacionada foi 

DEFERIDO. Retifica-se a nota divulgada publicada no portal da Fundatec. 

19205697942. 

 

Os candidatos, que impetraram recursos contra a prova prática, poderão ter acesso aos pareceres de 
manutenção ou alteração de nota através da consulta pelo número de protocolo do recurso, conforme Anexo I. 
 

 
 

Porto Alegre, 30 de abril de 2012. 

 

 

 

 

 

Fundatec – Comissão de Processos Seletivos & Concursos 
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ANEXO I 
 
 

Cargo: Jornalista Repórter Fotográfico 
 
Protocolo: 19222022400-0 

No caso analisado, a imagem foi convertida para 72 DPi, porém permaneceu com seu tamanho original de 
4356 x 2832, o que gerou uma imagem muito grande para a finalidade solicitada (Internet). 
De modo prático, uma imagem assim não aparecerá inteira, mas somente um pedaço, logo, seria descartada 
para utilização. 
Para comprovação deve-se abrir uma das imagens gerada para internet (qualquer uma delas) em programa 
de tratamento de imagem (ex.: Photoshop), após em visualizar e pedir tamanho original. No resultado 
aparecerá apenas uma parte da imagem devido a forma como ela recebeu tratamento. 
Quando se prepara uma imagem para a internet, é importante salientar que o tamanho usado para monitores 
não deve exceder o tamanho aproximado de 1280 x 800 pixels. 
 
Considero o recurso indeferido. 
 

Cargo: Taquígrafo 
 
Protocolo: 19222022402-0 
O recurso pretende a revisão no critério de avaliação de palavras omitidas em sete linhas do texto 
taquigrafado, alegando que não houve alteração de sentido e que seja, então, aplicado o critério do item 
7.2.3.2, letra b, do edital, à semelhança do ocorrido em outras oito linhas que menciona, e não a letra a, que 
penaliza em um erro cada palavra omitida. 
Antes, porém, impõe-se uma retificação quanto à linguagem: por cada palavra omitida não foi descontado um 
ponto, mas foi considerado um erro, e a cada três erros se desconta um ponto. 
1. Linha 4: faltam as palavras “a solução dele”. Entretanto, apesar da omissão destas três palavras, o 
texto seria  compreensível se pouco antes, na mesma linha, não tivesse havido a falta de outras cinco 
palavras: “nos deparamos com um problema”. 
Por isso, esta postulação é indeferida. 
2. Linha 12: Houve aqui a omissão de seis palavras: “alcance das perdas que nós poderemos”, e a 
palavra seguinte, “ter”, foi escrita erradamente – o candidato registrou “aqui”. Fica impossível entender o que 
ocorrerá se houver a exposição a condições de risco.  
O sentido, portanto, ficou alterado com estas omissões, e daí a apenação em seis erros, que é mantida. 
 
3. Linha 16: Diz o texto: “... nós nos deparamos com muitas falhas, muitos equívocos e temos a 
tendência de nos sentir culpados”. Foram omitidas cinco palavras: “com muitas falhas, muitos equívocos”. O 
espaço vazio permite a formulação de muitas hipóteses para a nossa tendência de sentir culpa. Realmente, 
não se sabe o sentido que o orador quer dar. Daí a apenação em um erro por palavra omitida. 
Indefere-se o pedido nessa parte. 
 
4. Linha 18: Reza o texto base: “Se a culpa me remete a aceitar uma penalidade e ficar pagando...”. As 
palavras omitidas aqui foram: “a aceitar uma penalidade”. Houve, porém, um erro anterior na palavra “remete”, 
traduzida na prova por “permite”. Então, restou correto o seguinte: “se a culpa me... e ficar pagando”. 
Realmente, o entendimento do sentido disso está prejudicado. 
Por isso esta postulação é indeferida também. 
 
5. Linha 20: O pleito de redução da penalização agora se refere a quatorze palavras omitidas e, logo 
depois, a mais oito. Consta da prova: “...comportamento (omissão de quatorze palavras, que são: se eu quero 
que as coisas mudem, devo começar por mim, mudando de comportamento) e não posso repetir um (meio 
erro) comportamento”(ausência de mais oito palavras). O vácuo existente neste trecho da prova impede a 
compreensão de várias ideias apresentadas pelo orador e, portanto, o sentido ficou prejudicado. 
Deste modo, não há condições de deferir o desejado. 
 
6. Linha 22: Novamente uma dupla petição. Primeiramente, ocorrem cinco omissões e, duas palavras 
depois, mais doze. Estão  ausentes, portanto, dezessete palavras no contexto seguinte: “então (cinco 
omissões) Senhor (no singular) dá (um erro) (doze omissões) como exemplo...”. Também aqui não se entende 
nada sobre o sentido do texto, e a pretensão por isso é indeferida. 
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7. Linha 23: Repete-se o pedido apresentado logo acima, na linha 22: diminuir a penalização, primeiro 
em três palavras ausentes e, logo a seguir, em mais dez, que também não compareceram na transcrição.  
Quanto às três primeiras - consta no texto: “não é a melhor maneira de educar: é a única”. Falta “é a única”, 
um recurso de oratória muito poderoso que não podia faltar sem prejudicar o sentido que lhe dava o autor. 
Segue o texto: “discursos não educam”; a prova trocou “discursos” por “discutido”, tornando impossível a 
compreensão. E depois faltam as dez palavras seguintes, que não há como adivinhar quais sejam, com 
prejuízo, portanto, do sentido. 
Neste item 7 também o pedido é indeferido. 
Em suma, é mantida a nota atribuída na correção da prova. 

 
 
Protocolo: 19222022401-0 
 
A candidata apresenta três recursos em relação a questões de singular e plural. Obviamente, não ocorre 
alteração de sentido, razão pela qual cada apenação, ou penalização, foi de apenas 1/2 (meio) erro, nos 
termos do edital (item 7.2.3.2.b). Inicia referindo que em seu método taquigráfico expressões no singular e no 
plural ficam iguais. 
1. O primeiro recurso se refere à palavra "autoridade", que no texto padrão aparece no singular, e ela 

escreveu no plural - "autoridades". Argumenta que as palavras anteriores "funções" e "responsabilidades", no 

plural, por concordância nominal sugerem a grafia de "autoridade" também no plural. 

Saliento que a expressão "uma diferente da outra", no singular, foi transcrita corretamente. A aceitar o 

argumento da candidata, essa expressão deveria ficar, toda ela, no plural, sob pena de erro de português. 

O registro de um discurso, ou ditado taquigráfico, deve reproduzir o texto assim como ele é apresentado, no 

singular ou no plural, a menos que haja erro gramatical, e não é o caso. 

Em razão disso o presente recurso é indeferido, mantendo-se a apenação em  ½ erro. 

 

2. A segunda insurgência contempla a hipótese inversa. A palavra "riscos" está, no texto ditado, no 

plural, e ela escreveu no singular. Diz que a expressão "a que riscos estarei exposto" se encontra entre as 

expressões "que prejuízo isso pode me trazer?" e "que conveniência haverá para mim e para os outros?". 

Ante as palavras “prejuízo” e “conveniência” no singular, o mais lógico e correto seria a palavra “risco” também 

no singular e que então o desconto não se justifica. 

Saliento, agora também, que antes das expressões aqui mencionadas aparece uma outra: “que benefícios 

isso vai me trazer?”, a palavra “benefícios” no plural. Então, das quatro perguntas aqui presentes duas 

aparecem no plural e duas no singular. 

Novamente, é de dizer que o orador tem a liberdade de alternar as expressões no singular e no plural como 

desejar – evidentemente, sempre respeitando as regras gramaticais -, e é tarefa do taquígrafo transcrever com 

fidelidade o que foi falado ou ditado. 

Por isso, este recurso também é indeferido, com a manutenção da penalização feita na correção da prova. 

 

3. Na terceira parte do recurso, a candidata argumenta que o vocativo “senhores”, que ela transcreveu 

no singular, contrariando o texto base, é perfeitamente aceitável porque, segundo ela, nada demonstra que o 

discurso esteja sendo dirigido a mais de uma pessoa, e assim o desconto ocorrido não se justifica. 

Mesmo que só houvesse uma pessoa no plenário, se o discurso menciona “senhores”, no plural, e assim foi 

apresentado o ditado no dia da prova, deverá ocorrer a transcrição no plural, razão pela qual, como acima já 

esclarecido na apreciação dos dois primeiros recursos, o indeferimento aqui também se impõe. 

 
Protocolo: 19222022399-0 

Altera-se a nota para 68,84 conforme estipulado pela banca examinadora na prova prática do candidato. 

 


