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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ-SP 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 
PORTUGUÊS 
Nutricionista e Psicólogo 
Questão 03 
A título de comparação, analisemos as acepções e sinônimos dos verbos mitigar, aplacar e 
conter – quando transitivos diretos, como mitigar no texto de Drummond -, trazidos por dicionários 
reconhecidamente fidedignos no que diz respeito aos significados em uso das palavras do léxico 
do português. 
Novo Aurélio Século XXI (1999, p. 1347, 166 e 540, respectivamente): 
Mitigar – abrandar, amansar, acalmar, suavizar, aliviar, diminuir, atenuar. 
Aplacar – tornar plácido, tranquilizar, serenar, apaziguar, abrandar, mitigar, diminuir em força 
ou intensidade. 
Conter – manter dentro de certos limites, deter, controlar, manter sob controle, reprimir, sofrear. 
Dicionário Michaelis – Português (versão digital): 
 Mitigar – tornar menos severo, penoso ou intenso, abrandar, aliviar, diminuir. 
Aplacar – tornar plácido, sereno, fazer ceder ou ceder em força e intensidade, apaziguar, 
aquietar, tranquilizar. 
Conter – moderar o ímpeto de, ter em certos limites, exercer autoridade, controle ou poder sobre 
(alguém, algo, ou si mesmo), moderar, refrear, reprimir. 
Aulete Digital: 
Mitigar – fazer ficar ou ficar mais brando, suave, menos intenso, aliviar, aplacar. 
Aplacar – fazer diminuir a força, o ímpeto de, tornar mais brando, plácido, acalmar, serenar, 
perder força ou ímpeto. 
Conter – exercer controle, domínio sobre (algo, alguém ou si mesmo), impedindo ou dificultando 
sua manifestação ou sua ação, refrear, reprimir, manter em certos limites, conter o ímpeto de, 
impedir de avançar. 
Dicionário Houaiss (versão digital): 
Mitigar – tornar mais brando, mais suave, menos intenso, aliviar, suavizar, aplacar. 
Aplacar – tornar plácido, tranquilo, apaziguar, serenar, fazer diminuir ou diminuir de força, de 
intensidade (falando de sentimentos), abrandar, extinguir. 
Conter – frear o ímpeto de, impedir de avançar, dominar, exercer controle sobre, não deixar que 
se manifeste, reprimir, refrear. 
Façamos, agora, algumas observações: 
- Algumas acepções/sinônimos de mitigar são comuns com aplacar (estão, inclusive, em negrito), 
o que não ocorre com o verbo conter; ainda, dois dos dicionários citados colocam aplacar como 
sinônimo de mitigar e um deles aponta mitigar como sinônimo de aplacar. Conter não está como 
sinônimo nem de um, nem de outro verbo. 
- Importante é que atentemos para a essência do significado de cada um desses verbos, para 
aquilo que está na raiz de cada um: mitigar e aplacar têm em si um aspecto de alívio, redução, 
diminuição, enfraquecimento de uma força, de algo intenso. Podemos nos arriscar a dizer que, 
se diminuímos a força, também contemos essa força, ou seja, é certo dizer que mitigar e aplacar 
supõem uma certa contenção, mas não o contrário. Já conter tem um aspecto de impedimento, 
controle, repressão, domínio, bloqueio, e não necessariamente de diminuição – pode-se conter 
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(fazer parar, “frear”, “segurar”, impedir) algo, não obrigatoriamente diminuindo-lhe ou aliviando-
lhe a força/intensidade. Vejamos alguns exemplos: 
A barragem conteve as águas da chuva torrencial. - o uso de conter não pressupõe que a força 
das águas diminuiu, apenas que foi controlada, bloqueada, impedida de avançar. 
A barragem mitigou/aplacou as águas da chuva torrencial. - a barragem abrandou, diminuiu a 
força das águas. 
Este remédio irá conter sua dor. - o remédio impedirá sua dor de aumentar/avançar, controlará 
sua dor. 
Este remédio irá mitigar/aplacar sua dor.  - o remédio diminuirá sua dor ou, até mesmo, irá 
extingui-la (no caso específico de aplacar). 
Contive minha raiva com sua presença. – “guardei” minha raiva para mim, não a extravasei, não 
a manifestei. 
Aplaquei/mitiguei minha raiva com sua presença. - aliviei meu sentimento de raiva, meu 
sentimento diminuiu de intensidade com sua presença. 
 Vejamos, finalmente, o uso de mitigar no texto “A descoberta do mar”. 
No texto em questão, o narrador fala sobre uma excursão feita por uma escola da periferia do 
Rio de Janeiro, cujos alunos – apesar de morarem no litoral – nunca haviam visto/sentido o mar, 
não o conheciam por conta de sua condição social, porém, tinham um intenso desejo de 
conhecê-lo, claramente evidenciado no seguinte trecho: 
Quem nasceu ao pé do mar talvez não perceba essas coisas. O mar é seu irmão, e ele costuma 
passar indiferente ao longo da praia, como fazem irmãos de tanto se habituarem à convivência. 
Quantas pessoas vão diariamente do Leblon ao centro, sem olhar, e como o urbanismo vai 
aterrando a baía com método, cada vez reparamos menos no que sobrou ou nos lembramos do 
que acabou. Mas quem veio do sertão ou da mata, quem vive no subúrbio onde o trem que passa 
ao entardecer ou de madrugada convida à viagem que nunca será feita, este sabe o que é desejo, 
apetite de mar. 
Ao chegar ao mar, o “menino” (personagem) molha seus pés na areia úmida, “descobrindo”, 
então, o mar, o que foi muito bem colocado no trecho: 
Primeiro encontro do menino com o mar, do mar com o menino – e nem se conheceram de um 
banhar-se no outro, ninguém trouxe calção. O menino apenas esticou o pé na areia úmida, sentiu 
o arrepio do contato, menos que isso; a espuma tocou no bico do sapato, espalhou-se de leve, 
o menino empalideceu, coração batendo de conhecer o mar, súbita iluminação entre sua biboca 
triste e o marulho tocável. 
Com essa “descoberta”, “os garotos mitigaram – por alguns momentos – esse desejo”, ou seja, 
o desejo – antes intenso, e por alguns minutos, pois, numa interpretação poética, continuarão 
desejando, uma vez que o desejo é perene - foi “atenuado”, sua intensidade diminuiu justamente 
por vivenciar aquilo que muito se desejava: conhecer, experimentar o mar. 
Se optássemos por entender mitigaram nesse trecho como contiveram, considerando as 
acepções elencadas anteriormente e lembrando que não se trata de duas palavras sinônimas, 
teríamos outro sentido: os meninos, ao chegarem ao mar, refrearam esse desejo, bloquearam-
no, guardaram-no para si – e não é esse o entendimento que temos, de acordo com o 
contexto/situação de uso (no texto) do verbo mitigar, pois houve a manifestação do desejo 
e sua concretização. 
Isso posto, a única palavra que mais se aproxima daquilo que o narrador quis nos transmitir é o 
verbo aplacar, que está na alternativa E, constante do gabarito. 
Referências: 
Aulete Digital. Disponível em http://www.aulete.com.br/. Acesso em 01 jul. 2019. 

http://www.aulete.com.br/
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FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua 
portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
Grande Dicionário Houaiss. Disponível em https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-
3/html/index.php#0. Acesso em 01 jul. 2019. 
Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Disponível em 
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/. Acesso em 01 jul. 2019. 
Recurso indeferido. 
 
 
MATEMÁTICA 
Cozinheiro 
Questão 07 
Prezado(a) Candidato(a), em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que a referida questão, apresenta a seguinte resolução: 
3 filhos comeram 7 pedaços então   3x7=21 
O pai comeu 5 pedaços então  1x5=05 
Maria comeu 4 pedaços então  1x4=04 
Somando todos os pedaços comidos temos 21+05+04=30 pedaços de um total de 32 pedaços, 

portanto, sobraram 02 pedaços. A fração que corresponde é  
2

32
 simplificando   

1

16
  sendo, no 

gabarito oficial, a alternativa E. 
Recurso indeferido. 
 
Nutricionista e Psicólogo 
Questão 13 
A questão não contém resposta correta. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Questão 15 
A questão contém erro de digitação. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
ESPECÍFICAS 
Motorista 
Questão 30 

Alega-se que a questão foi elaborada com informações erradas. 
Porém analisando o recurso verificamos que a questão está correta e foi elaborada de 
acordo com o conteúdo retirado do site https://www.coladaweb.com/educacao-
fisica/acidentes-e-tecnicas-de-primeiros-socorros. 
Recurso Indeferido. 
 
Psicólogo 
Questão 20 
Como consta na Lei orgânica 8.080/90 Capítulo III Da organização, da direção e da gestão. 
Art. 8º - As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde- SUS, seja 
diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de 
forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
Como pode ser observado, na descrição do referido artigo não consta “descentralizada”. 
Recurso Indeferido. 

https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-3/html/index.php#0
https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-3/html/index.php#0
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/
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Lençóis Paulista, 09 de julho de 2.019 

 
 
 

Banca Examinadora do Concurso Público nº 01/2019 de Tabapuã-SP 


