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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA 
OBJETIVA DO CONCURSO DE BARRO-CE.  

1) Recursos Contra as Questões da Prova de PROF.  EDUCAÇÃO FISICA;  

Nº da 
Questão Parecer 

02 

INDEFERIDO: koch chama de coesão referencial aquela em que um 
componente da superfície textual faz remissão a outros elementos do 
universo textual .  KOCH, Ingedore G. V. A coesão textual. 7. 1d. São 
Paulo: Contexto; 1994. Coesão é a conexão, ligação, harmonia entre os 
elementos de um texto. Percebemos tal definição quando lemos um texto 
e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão 
entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Os elementos de coesão 
determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. Observe 
a coesão presente no texto a seguir: Os sem-terra fizeram um protesto 
em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta 
a atual distribuição de terras. Porém o ministro da Agricultura 
considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de 
Reforma Agrária pretende assentar milhares de sem-terra.

 

JORDÃO, 
R., BELLEZI C. Linguagens. São Paulo: Escala Educacional, 2007, p. 
566. As palavras destacadas têm o papel de ligar as partes do texto, 
podemos dizer que elas são responsáveis pela coesão do texto. Há vários 
recursos que respondem pela coesão do texto, os principais são: - 
Palavras de transição: são palavras responsáveis pela coesão do texto, 
estabelecem a inter-relação entre os enunciados (orações, frases, 
parágrafos), são preposições, conjunções, alguns advérbios e locuções 
adverbiais. Veja algumas palavras e expressões de transição e seus 
respectivos sentidos: - inicialmente (começo, introdução); - 
primeiramente (começo, introdução); - primeiramente (começo, 
introdução); - antes de tudo (começo, introdução); - desde já (começo, 
introdução) Ex.: A prática de atividade física é essencial ao nosso 
cotidiano. Assim sendo, quem a pratica possui uma melhor qualidade de 
vida. - Coesão por referência: existem palavras que têm a função de 
fazer referência, são elas: - pronomes pessoais: eu, tu, ele, me, te, os... - 
pronomes possessivos: meu, teu, seu, nosso... - pronomes 
demonstrativos: este, esse, aquele... - pronomes indefinidos: algum, 
nenhum, todo... - pronomes relativos: que, o qual, onde... - advérbios de 
lugar: aqui, aí, lá...Exemplo: Marcela obteve uma ótima colocação no 
concurso. Tal resultado demonstra que ela se esforçou bastante para 
alcançar o objetivo que tanto almejava. - Coesão por 
substituição: substituição de um nome (pessoa, objeto, lugar etc.), 
verbos, períodos ou trechos do texto por uma palavra ou expressão que 
tenha sentido próximo, evitando a repetição no corpo do texto. 
Exemplos: Porto Alegre pode ser substituída por a capital gaúcha ; 
Castro Alves pode ser substituído por O Poeta dos Escravos ; João 
Paulo II: Sua Santidade; Vênus: A Deusa da Beleza. Exemplo: Castro 
Alves é autor de uma vastíssima obra literária. Não é por acaso que 
o Poeta dos Escravos é considerado o mais importante da geração a 
qual representou. Assim, a coesão confere textualidade aos enunciados 
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agrupados em conjuntos. 

04 DEFERIDO: NULA 

07 

INDEFERIDO: COESÃO REFERENCIAL 
FORMAS REMISSIVAS GRAMATICAIS PRESAS 
Artigos definidos e indefinidos 
Pronomes adjetivos 
Numerais cardinais e ordinais 
FORMAS REMISSIVAS GRAMATICAIS LIVRES 
Pronomes pessoais da 3ª pessoa 
(ele, ela, eles, elas) 
Elipse 
Pronomes substantivos 
Demonstrativos 
Possessivos 
Indefinidos 
Interrogativos 
Relativos 
Numerais 
Cardinais 
Ordinais 
Multiplicativos 
Fracionários 
Advérbios pronominais  
(lá, aí, ali, aqui, onde) 
Expressões adverbiais (acima, abaixo, a seguir, assim, desse modo) 
Formas verbais remissivas (pro-formas verbais) 
FORMAS REMISSIVAS LEXICAIS 
Expressões ou grupos nominais definidos 
Nominalizações 
Expressões sinônimas ou quase sinônimas 
Nomes genéricos 
Hiperônimos ou indicadores de classe 
Formas referenciais cujo lexema fornece instruções de sentido que 
representam uma categorização de partes de antecedentes do texto 
Formas referenciais cujo lexema fornece instruções de sentido que 
representam uma classificação de partes de antecedentes do texto 
Fonte: KOCH, Ingedore G. V. A coesão textual. 7. 2d. São Paulo: 
Contexto; 1994. 

11 DEFERIDO: Alternativa correta letra C

 

17 DEFERIDO: Alternativa correta letra C

 

18 INDEFERIDO: Ausência de fundamentação do recurso. 
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