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CONCURSO PÚBLICO 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA 
 
 

Cargo: SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C) 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito mudado 
para: 

1 - Gab.:P E 

O texto apresenta a estrutura essencial de um texto realmente argumentativo numa perspectiva discursiva, 
através do qual o autor apresenta: 
•proposição, em que afirma que SEGURANÇA PÚBLICA COMEÇA em CASA, ou seja, é responsabilidade da 
família.  
•um quadro de problematização, no qual argumenta e orienta a perspectiva em que se insere o problema 
levantado. 
Dessa forma, o sujeito locutor se engaja em relação a um questionamento e desenvolve um raciocínio 
problematizador para tentar estabelecer uma verdade sobre sua afirmação (os pais são responsáveis pela 
educação dos filhos). Para provar isso, lança mão de vários argumentos que vão apontando, SEM 
QUALQUER IRONIA em SEU POSICIONAMENTO, atitudes irresponsáveis e negligentes dos pais, as quais 
culminam no insucesso e marginalização do filho. 
Portanto, NÃO há qualquer inadequação ou erro na formulação da questão ou do gabarito. 
Por esses motivos, indefere-se o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:Q D 

O texto apresenta a estrutura essencial de um texto realmente argumentativo numa perspectiva discursiva, 
através do qual o autor apresenta: 
•proposição, em que afirma que SEGURANÇA PÚBLICA COMEÇA em CASA, ou seja, é responsabilidade da 
família.  
•um quadro de problematização, no qual argumenta e orienta a perspectiva em que se insere o problema 
levantado. 
Dessa forma, o sujeito locutor se engaja em relação a um questionamento e desenvolve um raciocínio 
problematizador para tentar estabelecer uma verdade sobre sua afirmação (os pais são responsáveis pela 
educação dos filhos). Para provar isso, lança mão de vários argumentos que vão apontando, SEM 
QUALQUER IRONIA em SEU POSICIONAMENTO, atitudes irresponsáveis e negligentes dos pais, as quais 
culminam no insucesso e marginalização do filho. 
Portanto, NÃO há qualquer inadequação ou erro na formulação da questão ou do gabarito. 
Por esses motivos, indefere-se o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:R C 

O texto apresenta a estrutura essencial de um texto realmente argumentativo numa perspectiva discursiva, 
através do qual o autor apresenta: 
•proposição, em que afirma que SEGURANÇA PÚBLICA COMEÇA em CASA, ou seja, é responsabilidade da 
família.  

INDEFERIDO - 
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•um quadro de problematização, no qual argumenta e orienta a perspectiva em que se insere o problema 
levantado. 
Dessa forma, o sujeito locutor se engaja em relação a um questionamento e desenvolve um raciocínio 
problematizador para tentar estabelecer uma verdade sobre sua afirmação (os pais são responsáveis pela 
educação dos filhos). Para provar isso, lança mão de vários argumentos que vão apontando, SEM 
QUALQUER IRONIA em SEU POSICIONAMENTO, atitudes irresponsáveis e negligentes dos pais, as quais 
culminam no insucesso e marginalização do filho. 
Portanto, NÃO há qualquer inadequação ou erro na formulação da questão ou do gabarito. 
Por esses motivos, indefere-se o recurso interposto. 

1 - Gab.:S B 

O texto apresenta a estrutura essencial de um texto realmente argumentativo numa perspectiva discursiva, 
através do qual o autor apresenta: 
•proposição, em que afirma que SEGURANÇA PÚBLICA COMEÇA em CASA, ou seja, é responsabilidade da 
família.  
•um quadro de problematização, no qual argumenta e orienta a perspectiva em que se insere o problema 
levantado. 
Dessa forma, o sujeito locutor se engaja em relação a um questionamento e desenvolve um raciocínio 
problematizador para tentar estabelecer uma verdade sobre sua afirmação (os pais são responsáveis pela 
educação dos filhos). Para provar isso, lança mão de vários argumentos que vão apontando, SEM 
QUALQUER IRONIA em SEU POSICIONAMENTO, atitudes irresponsáveis e negligentes dos pais, as quais 
culminam no insucesso e marginalização do filho. 
Portanto, NÃO há qualquer inadequação ou erro na formulação da questão ou do gabarito. 
Por esses motivos, indefere-se o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:T A 

O texto apresenta a estrutura essencial de um texto realmente argumentativo numa perspectiva discursiva, 
através do qual o autor apresenta: 
•proposição, em que afirma que SEGURANÇA PÚBLICA COMEÇA em CASA, ou seja, é responsabilidade da 
família.  
•um quadro de problematização, no qual argumenta e orienta a perspectiva em que se insere o problema 
levantado. 
Dessa forma, o sujeito locutor se engaja em relação a um questionamento e desenvolve um raciocínio 
problematizador para tentar estabelecer uma verdade sobre sua afirmação (os pais são responsáveis pela 
educação dos filhos). Para provar isso, lança mão de vários argumentos que vão apontando, SEM 
QUALQUER IRONIA em SEU POSICIONAMENTO, atitudes irresponsáveis e negligentes dos pais, as quais 
culminam no insucesso e marginalização do filho. 
Portanto, NÃO há qualquer inadequação ou erro na formulação da questão ou do gabarito. 
Por esses motivos, indefere-se o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:Q E 

Um problema social é um fenômeno, uma situação ou uma condição que, na perspectiva de determinados 
grupos dentro de uma sociedade, não funciona como deveria funcionar. O "problema social" designa 
habitualmente algo que atinge um grupo, ou uma categoria de pessoas, e suscita interrogações num círculo 
alargado, para além do foro individual. 
A "situação problemática" apresentada pelo texto é caracterizada pela complexidade do campo social em que 
se diagnostica: a sociedade se vê diante de um problema de Segurança Pública que envolve e desafia a 
sociedade; problema produzido pelo cotidiano dos pais. NÃO há, no texto, ênfase em nenhum outro aspecto 
além do social.  

INDEFERIDO - 
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Sendo assim, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

2 - Gab.:R D 

Um problema social é um fenômeno, uma situação ou uma condição que, na perspectiva de determinados 
grupos dentro de uma sociedade, não funciona como deveria funcionar. O "problema social" designa 
habitualmente algo que atinge um grupo, ou uma categoria de pessoas, e suscita interrogações num círculo 
alargado, para além do foro individual. 
A "situação problemática" apresentada pelo texto é caracterizada pela complexidade do campo social em que 
se diagnostica: a sociedade se vê diante de um problema de Segurança Pública que envolve e desafia a  
sociedade; problema produzido pelo cotidiano dos pais. NÃO há, no texto, ênfase em nenhum outro aspecto 
além do social.  
Sendo assim, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:S C 

Um problema social é um fenômeno, uma situação ou uma condição que, na perspectiva de determinados 
grupos dentro de uma sociedade, não funciona como deveria funcionar. O "problema social" designa 
habitualmente algo que atinge um grupo, ou uma categoria de pessoas, e suscita interrogações num círculo 
alargado, para além do foro individual. 
A "situação problemática" apresentada pelo texto é caracterizada pela complexidade do campo social em que 
se diagnostica: a sociedade se vê diante de um problema de Segurança Pública que envolve e desafia a  
sociedade; problema produzido pelo cotidiano dos pais. NÃO há, no texto, ênfase em nenhum outro aspecto 
além do social.  
Sendo assim, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

3 - Gab.:Q C 

Quando a família afirma “Afinal, a culpa é da escola, dos professores e da direção, que não souberam ensinar 
as nossas crianças” (comprometimento), está transferindo para a escola uma responsabilidade que é da 
família. Não há, portanto, atitude de comprometimento; opostamente, a família delega à escola a 
responsabilidade que lhe cabe. 
Em todas as outras frases as atitudes estão corretamente associadas. 
Por Não haver imprecisões na questão, indefere-se o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

3 - Gab.:R B 

Primeiramente, cabe lembrar que o recurso deve respeitar os critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do 
edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da 
questão”. 
Quanto à questão: Quando a família afirma “Afinal, a culpa é da escola, dos professores e da direção, que 
não souberam ensinar as nossas crianças” (comprometimento), está transferindo para a escola uma 
responsabilidade que é da família. Não há, portanto, atitude de comprometimento; opostamente, a família 
delega à escola a responsabilidade que lhe cabe. 
Em todas as outras frases as atitudes estão corretamente associadas. 
Por Não haver imprecisões na questão, indefere-se o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

3 - Gab.:S A 

Quando a família afirma “Afinal, a culpa é da escola, dos professores e da direção, que não souberam ensinar 
as nossas crianças” (comprometimento), está transferindo para a escola uma responsabilidade que é da 
família. Não há, portanto, atitude de comprometimento; opostamente, a família delega à escola a 
responsabilidade que lhe cabe. 
Em todas as outras frases as atitudes estão corretamente associadas. 
Por Não haver imprecisões na questão, indefere-se o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 
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3 - Gab.:T E 

Quando a família afirma “Afinal, a culpa é da escola, dos professores e da direção, que não souberam ensinar 
as nossas crianças” (comprometimento), está transferindo para a escola uma responsabilidade que é da 
família. Não há, portanto, atitude de comprometimento; opostamente, a família delega à escola a 
responsabilidade que lhe cabe. 
Em todas as outras frases as atitudes estão corretamente associadas. 
Por Não haver imprecisões na questão, indefere-se o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:P C 

A classe gramatical denominada de “verbo” é aquela, dentre as demais, que mais apresenta FLEXÕES. Tais 
flexões referem-se a tempo, modo, pessoa, número e voz. 
Flexionar o verbo na voz passiva analítica requer o uso do verbo auxiliar (ser ou estar. O verbo auxiliar indica 
a variação temporal) mais o particípio de um verbo transitivo direto (ou direto e indireto). 
Portanto, reescrevendo a oração “[...] pequenos gestos e a ç õ e s  d o s  p a i s  V Ã O  D E T E R M I N A R 
o comportamento dos filhos [...]” com o verbo flexionado na voz passiva analítica tem-se “O comportamento 
dos filhos será determinado por pequenos gestos e ações dos pais.” 
Não há, portanto, qualquer inadequação no conteúdo, elaboração ou gabarito da questão. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:Q B 

A classe gramatical denominada de “verbo” é aquela, dentre as demais, que mais apresenta FLEXÕES. Tais 
flexões referem-se a tempo, modo, pessoa, número e voz. 
Flexionar o verbo na voz passiva analítica requer o uso do verbo auxiliar (ser ou estar. O verbo auxiliar indica 
a variação temporal) mais o particípio de um verbo transitivo direto (ou direto e indireto). 
Portanto, reescrevendo a oração “[...] pequenos gestos e a ç õ e s  d o s  p a i s  V Ã O  D E T E R M I N A R 
o comportamento dos filhos [...]” com o verbo flexionado na voz passiva analítica tem-se “O comportamento 
dos filhos será determinado por pequenos gestos e ações dos pais.” 
Não há, portanto, qualquer inadequação no conteúdo, elaboração ou gabarito da questão. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:R A 

A classe gramatical denominada de “verbo” é aquela, dentre as demais, que mais apresenta FLEXÕES. Tais 
flexões referem-se a tempo, modo, pessoa, número e voz. 
Flexionar o verbo na voz passiva analítica requer o uso do verbo auxiliar (ser ou estar. O verbo auxiliar indica 
a variação temporal) mais o particípio de um verbo transitivo direto (ou direto e indireto). 
Portanto, reescrevendo a oração “[...] pequenos gestos e a ç õ e s  d o s  p a i s  V Ã O  D E T E R M I N A R 
o comportamento dos filhos [...]” com o verbo flexionado na voz passiva analítica tem-se “O comportamento 
dos filhos será determinado por pequenos gestos e ações dos pais.” 
Não há, portanto, qualquer inadequação no conteúdo, elaboração ou gabarito da questão. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:S E 

A classe gramatical denominada de “verbo” é aquela, dentre as demais, que mais apresenta FLEXÕES. Tais 
flexões referem-se a tempo, modo, pessoa, número e voz. 
Flexionar o verbo na voz passiva analítica requer o uso do verbo auxiliar (ser ou estar. O verbo auxiliar indica 
a variação temporal) mais o particípio de um verbo transitivo direto (ou direto e indireto). 
Portanto, reescrevendo a oração “[...] pequenos gestos e a ç õ e s  d o s  p a i s  V Ã O  D E T E R M I N A R 
o comportamento dos filhos [...]” com o verbo flexionado na voz passiva analítica tem-se “O comportamento 
dos filhos será determinado por pequenos gestos e ações dos pais.” 
Não há, portanto, qualquer inadequação no conteúdo, elaboração ou gabarito da questão. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:T D 

A classe gramatical denominada de “verbo” é aquela, dentre as demais, que mais apresenta FLEXÕES. Tais 
flexões referem-se a tempo, modo, pessoa, número e voz. 
Flexionar o verbo na voz passiva analítica requer o uso do verbo auxiliar (ser ou estar. O verbo auxiliar indica 
a variação temporal) mais o particípio de um verbo transitivo direto (ou direto e indireto). 

INDEFERIDO - 
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Portanto, reescrevendo a oração “[...] pequenos gestos e a ç õ e s  d o s  p a i s  V Ã O  D E T E R M I N A R 
o comportamento dos filhos [...]” com o verbo flexionado na voz passiva analítica tem-se “O comportamento 
dos filhos será determinado por pequenos gestos e ações dos pais.” 
Não há, portanto, qualquer inadequação no conteúdo, elaboração ou gabarito da questão. 

5 - Gab.:R B 

A primeira parte do segundo parágrafo diz: “Esquecemos que SOMOS MODELOS para as nossas 
crianças...”. SER MODELO, nesse contexto, significa SER EXEMPLO, fazer o certo, agir corretamente, para 
que possa ser seguido. Dessa forma, o dito popular correspondente é: “Um grama de exemplos vale mais que 
uma tonelada de conselhos.” 
Indefere-se, pois, o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:T E 

Toda e qualquer análise linguística deve ser feita, considerando o contexto. A Conjunção QUANDO, no 
contexto apresentado, é TEMPORAL, ou seja, indica uma circunstância de tempo. Sendo assim, só pode ser 
substituída, mantendo o mesmo sentido, por “SEMPRE QUE”. Cabe lembrar que “uma vez que” é locução 
subordinativa causal ou condicional, portanto, NÃO atribui circunstância de tempo. Dessa forma, indefere-se o 
recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

6 - Gab.:P E 

Toda e qualquer análise linguística deve ser feita, considerando o contexto. A Conjunção QUANDO, no 
contexto apresentado, é TEMPORAL, ou seja, indica uma circunstância de tempo. Sendo assim, só pode ser 
substituída, mantendo o mesmo sentido, por “SEMPRE QUE”. Cabe lembrar que “uma vez que” é locução 
subordinativa causal ou condicional, portanto, NÃO atribui circunstância de tempo. Dessa forma, indefere-se o 
recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

6 - Gab.:Q D 

Toda e qualquer análise linguística deve ser feita, considerando o contexto. A Conjunção QUANDO, no 
contexto apresentado, é TEMPORAL, ou seja, indica uma circunstância de tempo. Sendo assim, só pode ser 
substituída, mantendo o mesmo sentido, por “SEMPRE QUE”. Cabe lembrar que “uma vez que” é locução 
subordinativa causal ou condicional, portanto, NÃO atribui circunstância de tempo. Dessa forma, indefere-se o 
recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

6 - Gab.:R C 

Toda e qualquer análise linguística deve ser feita, considerando o contexto. A Conjunção QUANDO, no 
contexto apresentado, é TEMPORAL, ou seja, indica uma circunstância de tempo. Sendo assim, só pode ser 
substituída, mantendo o mesmo sentido, por “SEMPRE QUE”. Cabe lembrar que “uma vez que” é locução 
subordinativa causal ou condicional, portanto, NÃO atribui circunstância de tempo. Dessa forma, indefere-se o 
recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:P B 

Para que se possa manter a correção gramatical e o mesmo princípio semântico do texto, é necessário iniciar 
o período com elementos que possuam o mesmo valor significativo do apresentado inicialmente. Sendo 
assim, por possuir valor adverbial temporal, só se pode substituir por outro elemento, também adverbial 
temporal. Dessa forma, a opção que apresenta essa exigência é:  “AO CHEGAR à escola...” 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:R E 

Para que se possa manter a correção gramatical e o mesmo princípio semântico do texto, é necessário iniciar 
o período com elementos que possuam o mesmo valor significativo do apresentado inicialmente. Sendo 
assim, por possuir valor adverbial temporal, só se pode substituir por outro elemento, também adverbial 
temporal. Dessa forma, a opção que apresenta essa exigência é:  “AO CHEGAR à escola...” 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:S D 

Para que se possa manter a correção gramatical e o mesmo princípio semântico do texto, é necessário iniciar 
o período com elementos que possuam o mesmo valor significativo do apresentado inicialmente. Sendo 
assim, por possuir valor adverbial temporal, só se pode substituir por outro elemento, também adverbial 
temporal. Dessa forma, a opção que apresenta essa exigência é:  “AO CHEGAR à escola...” 

INDEFERIDO - 
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8 - Gab.:Q B 
“Não nos preocupamos em observar o que fazemos na frente dos nossos filhos [...]”, passando o primeiro 
verbo para o pretérito mais-que-perfeito do indicativo, tem-se a seguinte flexão: PREOCUPÁRAMOS. 
Não há, portanto, nenhum erro na questão ou em seu gabarito. 

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:R A 
“Não nos preocupamos em observar o que fazemos na frente dos nossos filhos [...]”, passando o primeiro 
verbo para o pretérito mais-que-perfeito do indicativo, tem-se a seguinte flexão: PREOCUPÁRAMOS. 
Não há, portanto, nenhum erro na questão ou em seu gabarito. 

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:S E 
“Não nos preocupamos em observar o que fazemos na frente dos nossos filhos [...]”, passando o primeiro 
verbo para o pretérito mais-que-perfeito do indicativo, tem-se a seguinte flexão: PREOCUPÁRAMOS. 
Não há, portanto, nenhum erro na questão ou em seu gabarito. 

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:T D 
“Não nos preocupamos em observar o que fazemos na frente dos nossos filhos [...]”, passando o primeiro 
verbo para o pretérito mais-que-perfeito do indicativo, tem-se a seguinte flexão: PREOCUPÁRAMOS. 
Não há, portanto, nenhum erro na questão ou em seu gabarito. 

INDEFERIDO - 

9 - Gab.:P D 

Primeiramente, cabe lembrar que TENRA significa, literalmente, idade jovem, infantil. Por outro lado, o 
vocábulo PALAVRÃO tem sentido conotativo (não configura o que seria sentido literal do termo: aumentativo 
de palavra), significa palavra ou expressão obscena, grosseira. 
Em consonância com o exposto, indefere-se o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

9 - Gab.:Q C 

Primeiramente, cabe lembrar que TENRA significa, literalmente, idade jovem, infantil. Por outro lado, o 
vocábulo PALAVRÃO tem sentido conotativo (não configura o que seria sentido literal do termo: aumentativo 
de palavra), significa palavra ou expressão obscena, grosseira. 
Em consonância com o exposto, indefere-se o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

9 - Gab.:R B 

Primeiramente, cabe lembrar que TENRA significa, literalmente, idade jovem, infantil. Por outro lado, o 
vocábulo PALAVRÃO tem sentido conotativo (não configura o que seria sentido literal do termo: aumentativo 
de palavra), significa palavra ou expressão obscena, grosseira. 
Em consonância com o exposto, indefere-se o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

9 - Gab.:S A 

Primeiramente, cabe lembrar que TENRA significa, literalmente, idade jovem, infantil. Por outro lado, o 
vocábulo PALAVRÃO tem sentido conotativo (não configura o que seria sentido literal do termo: aumentativo 
de palavra), significa palavra ou expressão obscena, grosseira. 
Em consonância com o exposto, indefere-se o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

9 - Gab.:T E 

Primeiramente, cabe lembrar que TENRA significa, literalmente, idade jovem, infantil. Por outro lado, o 
vocábulo PALAVRÃO tem sentido conotativo (não configura o que seria sentido literal do termo: aumentativo 
de palavra), significa palavra ou expressão obscena, grosseira. 
Em consonância com o exposto, indefere-se o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

10 - 
Gab.:Q E 

A mudança da vírgula em “...deixamos que façam o que querem dentro de casa, rolem no chão quando 
pedem um brinquedo no supermercado...” (4º §).   
“...deixamos que façam o que querem, dentro de casa rolem no chão quando pedem um brinquedo no 
supermercado...” altera significativamente O SENTIDO da frase, pois deixa de referir-se a FAZER O QUE 
QUEREM DENTRO DE CASA e passa a significar: que ROLEM NO CHÃO DENTRO DE CASA.  
As demais mudanças apenas são formas de reescrita que em NADA modificam o sentido da frase. 

INDEFERIDO - 

10 - 
Gab.:R D 

A mudança da vírgula em “...deixamos que façam o que querem dentro de casa, rolem no chão quando 
pedem um brinquedo no supermercado...” (4º §).   INDEFERIDO - 
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“...deixamos que façam o que querem, dentro de casa rolem no chão quando pedem um brinquedo no 
supermercado...” altera significativamente O SENTIDO da frase, pois deixa de referir-se a FAZER O QUE 
QUEREM DENTRO DE CASA e passa a significar: que ROLEM NO CHÃO DENTRO DE CASA.  
As demais mudanças apenas são formas de reescrita que em NADA modificam o sentido da frase. 

11 - 
Gab.:Q B 

Como se vê abaixo, a divisão silábica está correta em: 
o-bser-var. = ob-ser-var 
har-mo-nio-sa. = har-mo-ni-o-sa 
er-ro-ne-a-men-te. = CORRETA 
es-tran-ha-mos. = es-tra-nha-mos 
au-xi-lia-mos. = au-xi-li-a-mos 
Dessa forma, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

11 - 
Gab.:R A 

Como se vê abaixo, a divisão silábica está correta em: 
o-bser-var. = ob-ser-var 
har-mo-nio-sa. = har-mo-ni-o-sa 
er-ro-ne-a-men-te. = CORRETA 
es-tran-ha-mos. = es-tra-nha-mos 
au-xi-lia-mos. = au-xi-li-a-mos 
Dessa forma, considera-se improcedente o recurso impetrado 

INDEFERIDO - 

11 - 
Gab.:S E 

Como se vê abaixo, a divisão silábica está correta em: 
o-bser-var. = ob-ser-var 
har-mo-nio-sa. = har-mo-ni-o-sa 
er-ro-ne-a-men-te. = CORRETA 
es-tran-ha-mos. = es-tra-nha-mos 
au-xi-lia-mos. = au-xi-li-a-mos 
Dessa forma, considera-se improcedente o recurso impetrado 

INDEFERIDO - 

12 - 
Gab.:Q C 

A única alternativa em que há afirmação INCORRETA, pois a locução adjetiva em “comportamento dos filhos” 
pode ser substituída pelo adjetivo FILIAL e não pelo adjetivo fraterno. As demais alternativas estão 
CORRETAS: 
O deslocamento do adjetivo de “idade tenra” para “tenra idade” não provocaria alteração de sentido. ( a 
mudança de lugar não altera o sentido do adjetivo:  infantil) 
“Um dia, um telefonema.” é uma frase nominal. (não há verbo na frase). 
O uso da primeira pessoa do plural em “Somos pais que não se preocupam em pedir licença...” generaliza o 
comportamento dos pais. (a primeira pessoa do plural amplia o universo de pais, generalizando) 
A palavra LIMPEZA é formada por derivação sufixal. (o sufixo -eza é adicionado ao radical, formando uma 
nova palavra). 

INDEFERIDO - 

12 - 
Gab.:R B 

A única alternativa em que há afirmação INCORRETA, pois a locução adjetiva em “comportamento dos filhos” 
pode ser substituída pelo adjetivo FILIAL e não pelo adjetivo fraterno. As demais alternativas estão 
CORRETAS: 
O deslocamento do adjetivo de “idade tenra” para “tenra idade” não provocaria alteração de sentido. ( a 
mudança de lugar não altera o sentido do adjetivo:  infantil) 
“Um dia, um telefonema.” é uma frase nominal. (não há verbo na frase). 
O uso da primeira pessoa do plural em “Somos pais que não se preocupam em pedir licença...” generaliza o 

INDEFERIDO - 
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comportamento dos pais. (a primeira pessoa do plural amplia o universo de pais, generalizando) 
A palavra LIMPEZA é formada por derivação sufixal. (o sufixo -eza é adicionado ao radical, formando uma 
nova palavra). 

12 - Gab.:T E 

A única alternativa em que há afirmação INCORRETA, pois a locução adjetiva em “comportamento dos filhos” 
pode ser substituída pelo adjetivo FILIAL e não pelo adjetivo fraterno. As demais alternativas estão 
CORRETAS: 
O deslocamento do adjetivo de “idade tenra” para “tenra idade” não provocaria alteração de sentido. ( a 
mudança de lugar não altera o sentido do adjetivo:  infantil) 
“Um dia, um telefonema.” é uma frase nominal. (não há verbo na frase). 
O uso da primeira pessoa do plural em “Somos pais que não se preocupam em pedir licença...” generaliza o 
comportamento dos pais. (a primeira pessoa do plural amplia o universo de pais, generalizando) 
A palavra LIMPEZA é formada por derivação sufixal. (o sufixo -eza é adicionado ao radical, formando uma 
nova palavra). 

INDEFERIDO - 

13 - 
Gab.:P B 

Primeiramente, cabe lembrar que o recurso deve respeitar os critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do 
edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da 
questão”. 
Quanto à questão:  
Sem prejuízo gramatical e nem para o sentido do texto, as palavras ou expressões destacadas nos 
fragmentos abaixo poderiam ser substituídas, correta e respectivamente, por: 
“Esquecemos que somos modelo PARA AS  nossas crianças [...]” (parágrafo 2) = preposição + artigo = às 
[...] quanta coisa PARA nossos pobres filhos.” (parágrafo 5) = preposição + palavra masculina = a 
[...] que não gostam de ir PARA A escola [...]” (parágrafo 6) = preposição + artigo = à 
 
NÃO há, portanto, qualquer inadequação na elaboração da questão ou em seu gabarito. 

INDEFERIDO - 

13 - 
Gab.:Q A 

Primeiramente, cabe lembrar que o recurso deve respeitar os critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do 
edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da 
questão”. 
Quanto à questão:  
Sem prejuízo gramatical e nem para o sentido do texto, as palavras ou expressões destacadas nos 
fragmentos abaixo poderiam ser substituídas, correta e respectivamente, por: 
“Esquecemos que somos modelo PARA AS  nossas crianças [...]” (parágrafo 2) = preposição + artigo = às 
[...] quanta coisa PARA nossos pobres filhos.” (parágrafo 5) = preposição + palavra masculina = a 
[...] que não gostam de ir PARA A escola [...]” (parágrafo 6) = preposição + artigo = à 
 
NÃO há, portanto, qualquer inadequação na elaboração da questão ou em seu gabarito. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:T C 

Primeiramente, cabe lembrar que o recurso deve respeitar os critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do 
edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da 
questão”. 
Quanto à questão:  
Sem prejuízo gramatical e nem para o sentido do texto, as palavras ou expressões destacadas nos 

INDEFERIDO - 
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fragmentos abaixo poderiam ser substituídas, correta e respectivamente, por: 
“Esquecemos que somos modelo PARA AS  nossas crianças [...]” (parágrafo 2) = preposição + artigo = às 
[...] quanta coisa PARA nossos pobres filhos.” (parágrafo 5) = preposição + palavra masculina = a 
[...] que não gostam de ir PARA A escola [...]” (parágrafo 6) = preposição + artigo = à 
 
NÃO há, portanto, qualquer inadequação na elaboração da questão ou em seu gabarito. 

14 - 
Gab.:P E 

Primeiramente, cabe lembrar que o recurso deve respeitar os critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do 
edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da 
questão”. 
Quanto à questão, no contexto, o vocábulo destacado (em caixa alta) O é um pronome demonstrativo, por 
isso, deve ser substituído, ainda considerando o sentido no texto, pelo vocábulo AQUILO. 

INDEFERIDO - 

14 - 
Gab.:Q D 

Primeiramente, cabe lembrar que o recurso deve respeitar os critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do 
edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da 
questão”. 
Quanto à questão, no contexto, o vocábulo destacado (em caixa alta) O é um pronome demonstrativo, por 
isso, deve ser substituído, ainda considerando o sentido no texto, pelo vocábulo AQUILO. 

INDEFERIDO - 

14 - 
Gab.:R 

C 

Primeiramente, cabe lembrar que o recurso deve respeitar os critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do 
edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da 
questão”. 
Quanto à questão, no contexto, o vocábulo destacado (em caixa alta) O é um pronome demonstrativo, por 
isso, deve ser substituído, ainda considerando o sentido no texto, pelo vocábulo AQUILO. 

INDEFERIDO - 

14 - 
Gab.:S B 

Primeiramente, cabe lembrar que o recurso deve respeitar os critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do 
edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da 
questão”. 
Quanto à questão, no contexto, o vocábulo destacado (em caixa alta) O é um pronome demonstrativo, por 
isso, deve ser substituído, ainda considerando o sentido no texto, pelo vocábulo AQUILO. 

INDEFERIDO - 

14 - Gab.:T A 

Primeiramente, cabe lembrar que o recurso deve respeitar os critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do 
edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da 
questão”. 
Quanto à questão, no contexto, o vocábulo destacado (em caixa alta) O é um pronome demonstrativo, por 
isso, deve ser substituído, ainda considerando o sentido no texto, pelo vocábulo AQUILO. 

INDEFERIDO - 

15 - 
Gab.:P E 

O enunciado diz: “Reescrevendo a forma verbal em destaque na frase “Afinal, a escola e os professores VÃO 
DAR um jeito nisso.”, substituindo-a, sem perda de sentido, pelo tempo simples do verbo principal no futuro 
do pretérito, tem-se:”  
O tempo verbal solicitado atende ao que o texto estabelece: refere-se a um fato futuro, que pode ocorrer ou 
não. 
As formas do futuro do pretérito indicam, na língua portuguesa, situações hipotéticas, muitas vezes 
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associadas a condições que, se não forem cumpridas, impedirão sua realização. Por isso, no contexto em 
que foi empregado,  o futuro do pretérito é o tempo correto a ser usado, pois atende a essas características (a 
família “acha” que as escolas dariam um jeito nisso, no entanto, isso é apenas uma possibilidade.).  
Sendo assim, a locução em análise, usada coloquialmente pelos falantes, se substituída pelo tempo simples 
no futuro do pretérito tomaria a seguinte forma: dariam.    

15 - 
Gab.:Q D 

O enunciado diz: “Reescrevendo a forma verbal em destaque na frase “Afinal, a escola e os professores VÃO 
DAR um jeito nisso.”, substituindo-a, sem perda de sentido, pelo tempo simples do verbo principal no futuro 
do pretérito, tem-se:”  
O tempo verbal solicitado atende ao que o texto estabelece: refere-se a um fato futuro, que pode ocorrer ou 
não. 
As formas do futuro do pretérito indicam, na língua portuguesa, situações hipotéticas, muitas vezes 
associadas a condições que, se não forem cumpridas, impedirão sua realização. Por isso, no contexto em 
que foi empregado,  o futuro do pretérito é o tempo correto a ser usado, pois atende a essas características (a 
família “acha” que as escolas dariam um jeito nisso, no entanto, isso é apenas uma possibilidade.).  
Sendo assim, a locução em análise, usada coloquialmente pelos falantes, se substituída pelo tempo simples 
no futuro do pretérito tomaria a seguinte forma: dariam.    

INDEFERIDO - 

15 - 
Gab.:R C 

O enunciado diz: “Reescrevendo a forma verbal em destaque na frase “Afinal, a escola e os professores VÃO 
DAR um jeito nisso.”, substituindo-a, sem perda de sentido, pelo tempo simples do verbo principal no futuro 
do pretérito, tem-se:”  
O tempo verbal solicitado atende ao que o texto estabelece: refere-se a um fato futuro, que pode ocorrer ou 
não. 
As formas do futuro do pretérito indicam, na língua portuguesa, situações hipotéticas, muitas vezes 
associadas a condições que, se não forem cumpridas, impedirão sua realização. Por isso, no contexto em 
que foi empregado,  o futuro do pretérito é o tempo correto a ser usado, pois atende a essas características (a 
família “acha” que as escolas dariam um jeito nisso, no entanto, isso é apenas uma possibilidade.).  
Sendo assim, a locução em análise, usada coloquialmente pelos falantes, se substituída pelo tempo simples 
no futuro do pretérito tomaria a seguinte forma: dariam.    

INDEFERIDO - 

15 - 
Gab.:S B 

O enunciado diz: “Reescrevendo a forma verbal em destaque na frase “Afinal, a escola e os professores VÃO 
DAR um jeito nisso.”, substituindo-a, sem perda de sentido, pelo tempo simples do verbo principal no futuro 
do pretérito, tem-se:”  
O tempo verbal solicitado atende ao que o texto estabelece: refere-se a um fato futuro, que pode ocorrer ou 
não. 
As formas do futuro do pretérito indicam, na língua portuguesa, situações hipotéticas, muitas vezes 
associadas a condições que, se não forem cumpridas, impedirão sua realização. Por isso, no contexto em 
que foi empregado,  o futuro do pretérito é o tempo correto a ser usado, pois atende a essas características (a 
família “acha” que as escolas dariam um jeito nisso, no entanto, isso é apenas uma possibilidade.).  
Sendo assim, a locução em análise, usada coloquialmente pelos falantes, se substituída pelo tempo simples 
no futuro do pretérito tomaria a seguinte forma: dariam.    

INDEFERIDO - 

15 - Gab.:T A 

O enunciado diz: “Reescrevendo a forma verbal em destaque na frase “Afinal, a escola e os professores VÃO 
DAR um jeito nisso.”, substituindo-a, sem perda de sentido, pelo tempo simples do verbo principal no futuro 
do pretérito, tem-se:”  
O tempo verbal solicitado atende ao que o texto estabelece: refere-se a um fato futuro, que pode ocorrer ou 
não. 

INDEFERIDO - 



 

 

11 
 

 

As formas do futuro do pretérito indicam, na língua portuguesa, situações hipotéticas, muitas vezes 
associadas a condições que, se não forem cumpridas, impedirão sua realização. Por isso, no contexto em 
que foi empregado,  o futuro do pretérito é o tempo correto a ser usado, pois atende a essas características (a 
família “acha” que as escolas dariam um jeito nisso, no entanto, isso é apenas uma possibilidade.).  
Sendo assim, a locução em análise, usada coloquialmente pelos falantes, se substituída pelo tempo simples 
no futuro do pretérito tomaria a seguinte forma: dariam.    

16 - 
Gab.:P A 

“... dizemos TUDO bem.” O pronome indefinido, aqui, estabelece, no texto, coesão Exofórica, ou seja, refere-
se a elemento fora do texto, NÃO expresso anteriormente. Que tudo é esse? Não se sabe. É uma situação 
produzida de fora para dentro do texto. 
Nas demais alternativas, os elementos destacados (pronome relativo, pronome pessoal, pronome 
demonstrativo) referem-se a algo expresso no texto. 
Sendo assim, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

16 - 
Gab.:Q E 

“... dizemos TUDO bem.” O pronome indefinido, aqui, estabelece, no texto, coesão Exofórica, ou seja, refere-
se a elemento fora do texto, Não expresso anteriormente. Que tudo é esse? Não se sabe. É uma situação 
produzida de fora para dentro do texto. 
Nas demais alternativas, os elementos destacados (pronome relativo, pronome pessoal, pronome 
demonstrativo) referem-se a algo expresso no texto. 
Sendo assim, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

16 - 
Gab.:R 

D 

“... dizemos TUDO bem.” O pronome indefinido, aqui, estabelece, no texto, coesão Exofórica, ou seja, refere-
se a elemento fora do texto, NÃO expresso anteriormente. Que tudo é esse? Não se sabe. É uma situação 
produzida de fora para dentro do texto. 
Nas demais alternativas, os elementos destacados (pronome relativo, pronome pessoal, pronome 
demonstrativo) referem-se a algo expresso no texto. 
Sendo assim, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

16 - 
Gab.:S C 

“... dizemos TUDO bem.” O pronome indefinido, aqui, estabelece, no texto, coesão Exofórica, ou seja, refere-
se a elemento fora do texto, NÃO expresso anteriormente. Que tudo é esse? Não se sabe. É uma situação 
produzida de fora para dentro do texto. 
Nas demais alternativas, os elementos destacados (pronome relativo, pronome pessoal, pronome 
demonstrativo) referem-se a algo expresso no texto. 
Sendo assim, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:T B 

“... dizemos TUDO bem.” O pronome indefinido, aqui, estabelece, no texto, coesão Exofórica, ou seja, refere-
se a elemento fora do texto, NÃO expresso anteriormente. Que tudo é esse? Não se sabe. É uma situação 
produzida de fora para dentro do texto. 
Nas demais alternativas, os elementos destacados (pronome relativo, pronome pessoal, pronome 
demonstrativo) referem-se a algo expresso no texto. 
Sendo assim, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

17 - 
Gab.:R A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente 
fundamentado, em relação a qualquer das questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais 
discorda do gabarito ou do conteúdo da questão”. 
Quanto à questão, pode-se afirmar que a palavra TAMBÉM (início do 4º §) estabelece, com o que foi dito 
anteriormente no texto, uma relação de INCLUSÃO, pois acrescenta a ideia de “além do que já foi dito”. 
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Sendo assim, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

17 - 
Gab.:S E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente 
fundamentado, em relação a qualquer das questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais 
discorda do gabarito ou do conteúdo da questão”. 
Quanto à questão, pode-se afirmar que a palavra TAMBÉM (início do 4º §) estabelece, com o que foi dito 
anteriormente no texto, uma relação de INCLUSÃO, pois acrescenta a ideia de “além do que já foi dito”. 
Sendo assim, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:T D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente 
fundamentado, em relação a qualquer das questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais 
discorda do gabarito ou do conteúdo da questão”. 
Quanto à questão, pode-se afirmar que a palavra TAMBÉM (início do 4º §) estabelece, com o que foi dito 
anteriormente no texto, uma relação de INCLUSÃO, pois acrescenta a ideia de “além do que já foi dito”. 
Sendo assim, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

18 - 
Gab.:P B 

No contexto, o que fica declarado claramente é o orgulho, usado na progressão temática como sinônimo de 
dignidade pessoal e da preservação dessa dignidade, como se vê nos seguintes segmentos: “...o orgulho 
está sempre lá – e esta é uma diferença essencial, já que a motivação policial é circunstancial e pode ser 
manipulada, para o bem e diferentemente do orgulho, que atinge o ego de qualquer homem ou mulher tão 
logo admita que está praticando o bem.”; “. É em referência a esse orgulho que iniciamos nossa carreira 
ansiosos por viver o cotidiano das ruas...”; “no caso dos policiais repousa sobre a vontade de afirmar o 
máximo possível esse orgulho...”.  Não se dá, portanto, no desenvolvimento temático, ênfase no sentimento 
exagerado de satisfação por si mesmo, de soberba;o fato anunciado desde o título: o orgulho é em torno da 
profissão. Assim sendo, considera-se improcedente o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

18 - 
Gab.:R E 

No contexto, o que fica declarado claramente é o orgulho, usado na progressão temática como sinônimo de 
dignidade pessoal e da preservação dessa dignidade, como se vê nos seguintes segmentos: “...o orgulho 
está sempre lá – e esta é uma diferença essencial, já que a motivação policial é circunstancial e pode ser 
manipulada, para o bem e diferentemente do orgulho, que atinge o ego de qualquer homem ou mulher tão 
logo admita que está praticando o bem.”; “. É em referência a esse orgulho que iniciamos nossa carreira 
ansiosos por viver o cotidiano das ruas...”; “no caso dos policiais repousa sobre a vontade de afirmar o 
máximo possível esse orgulho...”.  Não se dá, portanto, no desenvolvimento temático, ênfase no sentimento 
exagerado de satisfação por si mesmo, de soberba; o  fato anunciado desde o título: o orgulho em torno da 
profissão. Assim sendo, considera-se improcedente o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

18 - 
Gab.:S D 

No contexto, o que fica declarado claramente é o orgulho, usado na progressão temática como sinônimo de 
dignidade pessoal e da preservação dessa dignidade, como se vê nos seguintes segmentos: “...o orgulho 
está sempre lá – e esta é uma diferença essencial, já que a motivação policial é circunstancial e pode ser 
manipulada, para o bem e diferentemente do orgulho, que atinge o ego de qualquer homem ou mulher tão 
logo admita que está praticando o bem.”; “. É em referência a esse orgulho que iniciamos nossa carreira 
ansiosos por viver o cotidiano das ruas...”; “no caso dos policiais repousa sobre a vontade de afirmar o 
máximo possível esse orgulho...”.  Não se dá, portanto, no desenvolvimento temático, ênfase no sentimento 
exagerado de satisfação por si mesmo, de soberba; o  fato anunciado desde o título: o orgulho em torno da 
profissão. Assim sendo, considera-se improcedente o recurso interposto. 
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18 - Gab.:T C 

No contexto, o que fica declarado claramente é o orgulho, usado na progressão temática como sinônimo de 
dignidade pessoal e da preservação dessa dignidade, como se vê nos seguintes segmentos: “...o orgulho 
está sempre lá – e esta é uma diferença essencial, já que a motivação policial é circunstancial e pode ser 
manipulada, para o bem e diferentemente do orgulho, que atinge o ego de qualquer homem ou mulher tão 
logo admita que está praticando o bem.”; “. É em referência a esse orgulho que iniciamos nossa carreira 
ansiosos por viver o cotidiano das ruas...”; “no caso dos policiais repousa sobre a vontade de afirmar o 
máximo possível esse orgulho...”.  Não se dá, portanto, no desenvolvimento temático, ênfase no sentimento 
exagerado de satisfação por si mesmo, de soberba; o  fato anunciado desde o título: o orgulho em torno da 
profissão. Assim sendo, considera-se improcedente o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

19 - 
Gab.:P D 

Para que se possa analisar a construção dos sentidos é essencial identificar o contexto (situação concreta a 
que um texto faz referência) em que são produzidos. Nessa perspectiva e apoiado pelo Dicionário escolar da 
Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras (2008, p.1039), é correto afirmar que o termo que pode 
substituir, sem que haja alteração de sentido, a palavra PROSAICOS (2. trivial, comum, banal ) é banais. 

INDEFERIDO - 

19 - 
Gab.:Q C 

Para que se possa analisar a construção dos sentidos é essencial identificar o contexto (situação concreta a 
que um texto faz referência) em que são produzidos. Nessa perspectiva e apoiado pelo Dicionário escolar da 
Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras (2008, p.1039), é correto afirmar que o termo que pode 
substituir, sem que haja alteração de sentido, a palavra PROSAICOS (2. trivial, comum, banal ) é banais. 

INDEFERIDO - 

19 - 
Gab.:R B 

Para que se possa analisar a construção dos sentidos é essencial identificar o contexto (situação concreta a 
que um texto faz referência) em que são produzidos. Nessa perspectiva e apoiado pelo Dicionário escolar da 
Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras (2008, p.1039), é correto afirmar que o termo que pode 
substituir, sem que haja alteração de sentido, a palavra PROSAICOS (2. trivial, comum, banal ) é banais. 

INDEFERIDO - 

19 - 
Gab.:S A 

Para que se possa analisar a construção dos sentidos é essencial identificar o contexto (situação concreta a 
que um texto faz referência) em que são produzidos. Nessa perspectiva e apoiado pelo Dicionário escolar da 
Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras (2008, p.1039), é correto afirmar que o termo que pode 
substituir, sem que haja alteração de sentido, a palavra PROSAICOS (2. trivial, comum, banal ) é banais. 

INDEFERIDO - 

19 - Gab.:T E 

Para que se possa analisar a construção dos sentidos é essencial identificar o contexto (situação concreta a 
que um texto faz referência) em que são produzidos. Nessa perspectiva e apoiado pelo Dicionário escolar da 
Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras (2008, p.1039), é correto afirmar que o termo que pode 
substituir, sem que haja alteração de sentido, a palavra PROSAICOS (2. trivial, comum, banal ) é banais. 

INDEFERIDO - 

20 - 
Gab.:P A 

Apenas em “... percebe QUE, do esforço de si próprio, é possível gerar frutos...” o termo destacado é uma 
conjunção integrante e NÃO um pronome relativo (substitui um termo da oração anterior) como nas demais 
alternativas. Dessa forma, considera-se improcedente o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

20 - 
Gab.:Q E 

Apenas em “... percebe QUE, do esforço de si próprio, é possível gerar frutos...” o termo destacado é uma 
conjunção integrante e NÃO um pronome relativo (substitui um termo da oração anterior) como nas demais 
alternativas. Dessa forma, considera-se improcedente o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

20 - 
Gab.:R D 

Apenas em “... percebe QUE, do esforço de si próprio, é possível gerar frutos...” o termo destacado é uma 
conjunção integrante e NÃO um pronome relativo (substitui um termo da oração anterior) como nas demais 
alternativas. Dessa forma, considera-se improcedente o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

20 - Gab.:T B Apenas em “... percebe QUE, do esforço de si próprio, é possível gerar frutos...” o termo destacado é uma 
conjunção integrante e NÃO um pronome relativo (substitui um termo da oração anterior) como nas demais INDEFERIDO - 
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alternativas. Dessa forma, considera-se improcedente o recurso interposto. 

21 - 
Gab.:R C 

A derivação parassintética ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de 
forma dependente, ou seja, os dois afixos não podem se separar, devem ser usados ao mesmo tempo, pois 
sem um deles a palavra não se reveste de nenhum significado. Nesses casos, a derivação não é feita por 
etapas. Na língua, não existem isoladamente as formas nas quais entre apenas o sufixo ou o prefixo em 
questão: encaminha (o que existe é encaminhar, como unidade linguística (verbo) flexionável; se existisse, 
deveria ser um deverbal – substantivo formado a partir de um verbo, fato que não ocorre) ou caminhamento. 
Dessa forma, não havendo qualquer inadequação na elaboração e gabarito da questão, indefere-se o recurso 
impetrado. 

INDEFERIDO - 

21 - 
Gab.:S B 

A derivação parassintética ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de 
forma dependente, ou seja, os dois afixos não podem se separar, devem ser usados ao mesmo tempo, pois 
sem um deles a palavra não se reveste de nenhum significado. Nesses casos, a derivação não é feita por 
etapas. Na língua, não existem isoladamente as formas nas quais entre apenas o sufixo ou o prefixo em 
questão: encaminha (o que existe é encaminhar, como unidade linguística (verbo) flexionável; se existisse, 
deveria ser um deverbal – substantivo formado a partir de um verbo, fato que não ocorre) ou caminhamento. 
Dessa forma, não havendo qualquer inadequação na elaboração e gabarito da questão, indefere-se o recurso 
impetrado. 

INDEFERIDO - 

21 - Gab.:T A 

A derivação parassintética ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de 
forma dependente, ou seja, os dois afixos não podem se separar, devem ser usados ao mesmo tempo, pois 
sem um deles a palavra não se reveste de nenhum significado. Nesses casos, a derivação não é feita por 
etapas. Na língua, não existem isoladamente as formas nas quais entre apenas o sufixo ou o prefixo em 
questão: encaminha (o que existe é encaminhar, como unidade linguística (verbo) flexionável; se existisse, 
deveria ser um deverbal – substantivo formado a partir de um verbo, fato que não ocorre) ou caminhamento. 
Dessa forma, não havendo qualquer inadequação na elaboração e gabarito da questão, indefere-se o recurso 
impetrado. 

INDEFERIDO - 

21 - 
Gab.:P E 

A derivação parassintética ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de 
forma dependente, ou seja, os dois afixos não podem se separar, devem ser usados ao mesmo tempo, pois 
sem um deles a palavra não se reveste de nenhum significado. Nesses casos, a derivação não é feita por 
etapas. Na língua, não existem isoladamente as formas nas quais entre apenas o sufixo ou o prefixo em 
questão: encaminha (o que existe é encaminhar, como unidade linguística (verbo) flexionável; se existisse, 
deveria ser um deverbal – substantivo formado a partir de um verbo, fato que não ocorre) ou caminhamento. 
Dessa forma, não havendo qualquer inadequação na elaboração e gabarito da questão, indefere-se o recurso 
impetrado. 

INDEFERIDO - 

21 - 
Gab.:Q D 

A derivação parassintética ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de 
forma dependente, ou seja, os dois afixos não podem se separar, devem ser usados ao mesmo tempo, pois 
sem um deles a palavra não se reveste de nenhum significado. Nesses casos, a derivação não é feita por 
etapas. Na língua, não existem isoladamente as formas nas quais entre apenas o sufixo ou o prefixo em 
questão: encaminha (o que existe é encaminhar, como unidade linguística (verbo) flexionável; se existisse, 
deveria ser um deverbal – substantivo formado a partir de um verbo, fato que não ocorre) ou caminhamento. 
Dessa forma, não havendo qualquer inadequação na elaboração e gabarito da questão, indefere-se o recurso 
impetrado. 

INDEFERIDO - 
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22 - 
Gab.:P C 

Fala-se de anáfora quando a interpretação de uma expressão (habitualmente designada por termo anafórico) 
depende da interpretação de uma outra expressão presente no contexto verbal (o termo antecedente). Mais 
concretamente, a expressão referencialmente não autônoma (o termo anafórico) retoma, total ou 
parcialmente, o valor referencial do antecedente. Assim, no contexto ( “...a vontade de afirmar o máximo 
possível esse orgulho...), o pronome ESSE se refere ao orgulho do qual já falou anteriormente ( NÃO é um 
orgulho qualquer, ou novo, é aquele do qual o texto aponta desde o título e avança em sua progressão 
temática) por isso  tem valor anafórico.  
Dessa forma, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

22 - 
Gab.:Q B 

Fala-se de anáfora quando a interpretação de uma expressão (habitualmente designada por termo anafórico) 
depende da interpretação de uma outra expressão presente no contexto verbal (o termo antecedente). Mais 
concretamente, a expressão referencialmente não autônoma (o termo anafórico) retoma, total ou 
parcialmente, o valor referencial do antecedente. Assim, no contexto ( “...a vontade de afirmar o máximo 
possível esse orgulho...), o pronome ESSE se refere ao orgulho do qual já falou anteriormente ( NÃO é um 
orgulho qualquer, ou novo, é aquele do qual o texto aponta desde o título e avança em sua progressão 
temática) por isso  tem valor anafórico.  
Dessa forma, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

22 - 
Gab.:R A 

Fala-se de anáfora quando a interpretação de uma expressão (habitualmente designada por termo anafórico) 
depende da interpretação de uma outra expressão presente no contexto verbal (o termo antecedente). Mais 
concretamente, a expressão referencialmente não autônoma (o termo anafórico) retoma, total ou 
parcialmente, o valor referencial do antecedente. Assim, no contexto ( “...a vontade de afirmar o máximo 
possível esse orgulho...), o pronome ESSE se refere ao orgulho do qual já falou anteriormente ( NÃO é um 
orgulho qualquer, ou novo, é aquele do qual o texto aponta desde o título e avança em sua progressão 
temática) por isso  tem valor anafórico.  
Dessa forma, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

22 - 
Gab.:S E 

Fala-se de anáfora quando a interpretação de uma expressão (habitualmente designada por termo anafórico) 
depende da interpretação de uma outra expressão presente no contexto verbal (o termo antecedente). Mais 
concretamente, a expressão referencialmente não autônoma (o termo anafórico) retoma, total ou 
parcialmente, o valor referencial do antecedente. Assim, no contexto ( “...a vontade de afirmar o máximo 
possível esse orgulho...), o pronome ESSE se refere ao orgulho do qual já falou anteriormente ( NÃO é um 
orgulho qualquer, ou novo, é aquele do qual o texto aponta desde o título e avança em sua progressão 
temática) por isso  tem valor anafórico.  
Dessa forma, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

22 - Gab.:T D 

Fala-se de anáfora quando a interpretação de uma expressão (habitualmente designada por termo anafórico) 
depende da interpretação de uma outra expressão presente no contexto verbal (o termo antecedente). Mais 
concretamente, a expressão referencialmente não autônoma (o termo anafórico) retoma, total ou 
parcialmente, o valor referencial do antecedente. Assim, no contexto ( “...a vontade de afirmar o máximo 
possível esse orgulho...), o pronome ESSE se refere ao orgulho do qual já falou anteriormente ( NÃO é um 
orgulho qualquer, ou novo, é aquele do qual o texto aponta desde o título e avança em sua progressão 
temática) por isso  tem valor anafórico.  
Dessa forma, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

23 - 
Gab.:P B Em “Dar o encaminhamento legal a quem ATENTA contra a vida ou outros direitos de terceiros.”, a palavra 

destacada, sem dúvida, é um VERBO ( ATENTAR: perpetrar atentado) –   palavra que exprime um fato INDEFERIDO - 
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(geralmente uma ação, estado ou fenômeno da natureza) e localiza-o no tempo, usados também para ligar o 
sujeito ao predicado –  no presente do indicativo:  ele/ela/alguém...atenta. Considera-se, portanto, 
improcedente o recurso impetrado. 

23 - 
Gab.:R 

E 

Em “Dar o encaminhamento legal a quem ATENTA contra a vida ou outros direitos de terceiros.”, a palavra 
destacada, sem dúvida, é um VERBO ( ATENTAR: perpetrar atentado) –   palavra que exprime um fato 
(geralmente uma ação, estado ou fenômeno da natureza) e localiza-o no tempo, usados também para ligar o 
sujeito ao predicado –  no presente do indicativo:  ele/ela/alguém...atenta. Considera-se, portanto, 
improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

23 - 
Gab.:S D 

Em “Dar o encaminhamento legal a quem ATENTA contra a vida ou outros direitos de terceiros.”, a palavra 
destacada, sem dúvida, é um VERBO ( ATENTAR: perpetrar atentado) –   palavra que exprime um fato 
(geralmente uma ação, estado ou fenômeno da natureza) e localiza-o no tempo, usados também para ligar o 
sujeito ao predicado –  no presente do indicativo:  ele/ela/alguém...atenta. Considera-se, portanto, 
improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

23 - Gab.:T C 

Em “Dar o encaminhamento legal a quem ATENTA contra a vida ou outros direitos de terceiros.”, a palavra 
destacada, sem dúvida, é um VERBO ( ATENTAR: perpetrar atentado) –   palavra que exprime um fato 
(geralmente uma ação, estado ou fenômeno da natureza) e localiza-o no tempo, usados também para ligar o 
sujeito ao predicado –  no presente do indicativo:  ele/ela/alguém...atenta. Considera-se, portanto, 
improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

24 - 
Gab.:R A 

Primeiramente, cabe lembrar que o recurso deve respeitar os critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do 
edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da 
questão”. 
Quanto à questão, o verbo cometer, no pretérito imperfeito do subjuntivo, é flexionado da seguinte forma: 
cometesse/cometesses/ cometesse/ cometêssemos/ cometêsseis/ cometessem. Adequando-o ao segmento 
do texto  “Impedir que uma pessoa embriagada COMETA um acidente no trânsito”, ter-se-ia “Impedir que uma 
pessoa embriagada COMETESSE um acidente no trânsito”. Sendo assim, por não haver impropriedades na 
elaboração e gabarito da questão, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

24 - 
Gab.:S E 

Primeiramente, cabe lembrar que o recurso deve respeitar os critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do 
edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da 
questão”. 
Quanto à questão, o verbo cometer, no pretérito imperfeito do subjuntivo, é flexionado da seguinte forma: 
cometesse/cometesses/ cometesse/ cometêssemos/ cometêsseis/ cometessem. Adequando-o ao segmento 
do texto  “Impedir que uma pessoa embriagada COMETA um acidente no trânsito”, ter-se-ia “Impedir que uma 
pessoa embriagada COMETESSE um acidente no trânsito”. Sendo assim, por não haver impropriedades na 
elaboração e gabarito da questão, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

25 - 
Gab.:P 

A 
A palavra, cuja acentuação gráfica obedece à regra diferente das demais, é insuportável – paroxítona 
terminada em L. Todas as demais são acentuadas por serem proparoxítonas. Indefere-se, portanto, o recurso 
interposto. 

INDEFERIDO - 

25 - 
Gab.:R D A palavra, cuja acentuação gráfica obedece à regra diferente das demais, é insuportável – paroxítona 

terminada em L. Todas as demais são acentuadas por serem proparoxítonas. Indefere-se, portanto, o recurso INDEFERIDO - 
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interposto. 

25 - 
Gab.:S C 

A palavra, cuja acentuação gráfica obedece à regra diferente das demais, é insuportável – paroxítona 
terminada em L. Todas as demais são acentuadas por serem proparoxítonas. Indefere-se, portanto, o recurso 
interposto. 

INDEFERIDO - 

25 - Gab.:T B 
A palavra, cuja acentuação gráfica obedece à regra diferente das demais, é insuportável – paroxítona 
terminada em L. Todas as demais são acentuadas por serem proparoxítonas. Indefere-se, portanto, o recurso 
interposto. 

INDEFERIDO - 

26 - 
Gab.:P D 

“– PROSAICOS E SOFISTICADOS –” (parágrafo 4), sintaticamente (SINTAXE em PERÍODOS SIMPLES OU 
COMPOSTOS), são classificados como APOSTO (é um termo que se junta a outro de valor substantivo ou 
pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Vem separado dos demais termos da oração por vírgula, 
dois-pontos ou travessão.). Indefere-se, portanto, o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

26 - 
Gab.:Q C 

“– PROSAICOS E SOFISTICADOS –” (parágrafo 4), sintaticamente (SINTAXE em PERÍODOS SIMPLES OU 
COMPOSTOS), são classificados como APOSTO (é um termo que se junta a outro de valor substantivo ou 
pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Vem separado dos demais termos da oração por vírgula, 
dois-pontos ou travessão.). Indefere-se, portanto, o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

26 - 
Gab.:R B 

“– PROSAICOS E SOFISTICADOS –” (parágrafo 4), sintaticamente (SINTAXE em PERÍODOS SIMPLES OU 
COMPOSTOS), são classificados como APOSTO (é um termo que se junta a outro de valor substantivo ou 
pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Vem separado dos demais termos da oração por vírgula, 
dois-pontos ou travessão.). Indefere-se, portanto, o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

26 - 
Gab.:S A 

“– PROSAICOS E SOFISTICADOS –” (parágrafo 4), sintaticamente (SINTAXE em PERÍODOS SIMPLES OU 
COMPOSTOS), são classificados como APOSTO (é um termo que se junta a outro de valor substantivo ou 
pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Vem separado dos demais termos da oração por vírgula, 
dois-pontos ou travessão.). Indefere-se, portanto, o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:T E 

“– PROSAICOS E SOFISTICADOS –” (parágrafo 4), sintaticamente (SINTAXE em PERÍODOS SIMPLES OU 
COMPOSTOS), são classificados como APOSTO (é um termo que se junta a outro de valor substantivo ou 
pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Vem separado dos demais termos da oração por vírgula, 
dois-pontos ou travessão.). Indefere-se, portanto, o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

28 - 
Gab.:P E 

Sobre o período “As pessoas não podem viver sem esperança?” pode-se afirmar que é simples, com oração 
absoluta, pois possui apenas uma oração, isto é, um enunciado de sentido completo, que contém apenas 
uma ação verbal, expressa, nessa ocorrência, pela expressão verbal (podem viver, no contexto é = vivem - 
dois verbos representando uma única ação verbal). Dessa forma, indefere-se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

28 - 
Gab.:R 

C 

Sobre o período “As pessoas não podem viver sem esperança?” pode-se afirmar que é simples, com oração 
absoluta, pois possui apenas uma oração, isto é, um enunciado de sentido completo, que contém apenas 
uma ação verbal, expressa, nessa ocorrência, pela expressão verbal (podem viver, no contexto é = vivem - 
dois verbos representando uma única ação verbal). Dessa forma, indefere-se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

28 - 
Gab.:S B 

Sobre o período “As pessoas não podem viver sem esperança?” pode-se afirmar que é simples, com oração 
absoluta, pois possui apenas uma oração, isto é, um enunciado de sentido completo, que contém apenas 
uma ação verbal, expressa, nessa ocorrência, pela expressão verbal (podem viver, no contexto é = vivem - 
dois verbos representando uma única ação verbal). Dessa forma, indefere-se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 
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28 - Gab.:T A 

Sobre o período “As pessoas não podem viver sem esperança?” pode-se afirmar que é simples, com oração 
absoluta, pois possui apenas uma oração, isto é, um enunciado de sentido completo, que contém apenas 
uma ação verbal, expressa, nessa ocorrência, pela expressão verbal (podem viver, no contexto é = vivem - 
dois verbos representando uma única ação verbal). Dessa forma, indefere-se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

29 - 
Gab.:P 

A 

Em: “[...] se não há esperança de nada [...]”, a flexão correta do verbo no futuro do pretérito, se o substantivo 
ESPERANÇA fosse reescrito no plural é HAVERIA, pois como impessoal (sentido de existir) ele permanece 
sempre na terceira pessoa do singular seja qual for o tempo e o modo verbal. Assim, indefere-se o recurso 
interposto. 

INDEFERIDO - 

29 - 
Gab.:Q E 

Em: “[...] se não há esperança de nada [...]”, a flexão correta do verbo no futuro do pretérito, se o substantivo 
ESPERANÇA fosse reescrito no plural é HAVERIA, pois como impessoal (sentido de existir) ele permanece 
sempre na terceira pessoa do singular seja qual for o tempo e o modo verbal. Assim, indefere-se o recurso 
interposto. 

INDEFERIDO - 

29 - 
Gab.:R D 

Em: “[...] se não há esperança de nada [...]”, a flexão correta do verbo no futuro do pretérito, se o substantivo 
ESPERANÇA fosse reescrito no plural é HAVERIA, pois como impessoal (sentido de existir) ele permanece 
sempre na terceira pessoa do singular seja qual for o tempo e o modo verbal. Assim, indefere-se o recurso 
interposto. 

INDEFERIDO - 

29 - 
Gab.:S 

C 

Em: “[...] se não há esperança de nada [...]”, a flexão correta do verbo no futuro do pretérito, se o substantivo 
ESPERANÇA fosse reescrito no plural é HAVERIA, pois como impessoal (sentido de existir) ele permanece 
sempre na terceira pessoa do singular seja qual for o tempo e o modo verbal. Assim, indefere-se o recurso 
interposto. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:T B 

Em: “[...] se não há esperança de nada [...]”, a flexão correta do verbo no futuro do pretérito, se o substantivo 
ESPERANÇA fosse reescrito no plural é HAVERIA, pois como impessoal (sentido de existir) ele permanece 
sempre na terceira pessoa do singular seja qual for o tempo e o modo verbal. Assim, indefere-se o recurso 
interposto. 

INDEFERIDO - 

30 - 
Gab.:P C 

A questão toma como referencial de análise o texto. Sendo assim, o verbo FALAR, nas duas ocorrências no 
início do segundo parágrafo do texto – Falamos de orgulho (falar de algo, de alguma coisa ou de alguém) 
como quem fala do filho (falar de alguém) que acaba de ganhar o campeonato de Karatê é: TRANSITIVO 
INDIRETO, pois é complementado por objetos indiretos. Isso significa que esses verbos exigem uma 
preposição para o estabelecimento da relação de regência.  
Falar 2. TI: falar (a...) (sobre, de, em). LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Editora 
ÁticaSão Paulo 1998. p. 295.   
Por não haver erros na elaboração ou gabarito da questão, indefere-se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

30 - 
Gab.:Q B 

A questão toma como referencial de análise o texto. Sendo assim, o verbo FALAR, nas duas ocorrências no 
início do segundo parágrafo do texto – Falamos de orgulho (falar de algo, de alguma coisa ou de alguém) 
como quem fala do filho (falar de alguém) que acaba de ganhar o campeonato de Karatê é: TRANSITIVO 
INDIRETO, pois é complementado por objetos indiretos. Isso significa que esses verbos exigem uma 
preposição para o estabelecimento da relação de regência.  
Falar 2. TI: falar (a...) (sobre, de, em). LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Editora 
ÁticaSão Paulo 1998. p. 295.   
Por não haver erros na elaboração ou gabarito da questão, indefere-se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

30 - A A questão toma como referencial de análise o texto. Sendo assim, o verbo FALAR, nas duas ocorrências no INDEFERIDO - 
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Gab.:R início do segundo parágrafo do texto – Falamos de orgulho (falar de algo, de alguma coisa ou de alguém) 
como quem fala do filho (falar de alguém) que acaba de ganhar o campeonato de Karatê é: TRANSITIVO 
INDIRETO, pois é complementado por objetos indiretos. Isso significa que esses verbos exigem uma 
preposição para o estabelecimento da relação de regência.  
Falar 2. TI: falar (a...) (sobre, de, em). LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Editora 
ÁticaSão Paulo 1998. p. 295.   
Por não haver erros na elaboração ou gabarito da questão, indefere-se o recurso impetrado. 

30 - 
Gab.:S E 

A questão toma como referencial de análise o texto. Sendo assim, o verbo FALAR, nas duas ocorrências no 
início do segundo parágrafo do texto – Falamos de orgulho (falar de algo, de alguma coisa ou de alguém) 
como quem fala do filho (falar de alguém) que acaba de ganhar o campeonato de Karatê é: TRANSITIVO 
INDIRETO, pois é complementado por objetos indiretos. Isso significa que esses verbos exigem uma 
preposição para o estabelecimento da relação de regência.  
Falar 2. TI: falar (a...) (sobre, de, em). LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Editora 
ÁticaSão Paulo 1998. p. 295.   
Por não haver erros na elaboração ou gabarito da questão, indefere-se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:T 
 D 

A questão toma como referencial de análise o texto. Sendo assim, o verbo FALAR, nas duas ocorrências no 
início do segundo parágrafo do texto – Falamos de orgulho (falar de algo, de alguma coisa ou de alguém) 
como quem fala do filho (falar de alguém) que acaba de ganhar o campeonato de Karatê é: TRANSITIVO 
INDIRETO, pois é complementado por objetos indiretos. Isso significa que esses verbos exigem uma 
preposição para o estabelecimento da relação de regência.  
Falar 2. TI: falar (a...) (sobre, de, em). LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Editora 
ÁticaSão Paulo 1998. p. 295.   
Por não haver erros na elaboração ou gabarito da questão, indefere-se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

31 - 
Gab.:P A 

Como os elementos entre travessões constituem um aposto ( termo que se junta a outro de valor substantivo 
ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Vem separado dos demais termos da oração por 
vírgula, dois-pontos ou travessão.),em “Não são poucos os atos – prosaicos e sofisticados – que os policiais 
exercem [...]”, os travessões  foram usados para explicar termo anterior. Indefere-se, portanto, o recurso 
interposto. 

INDEFERIDO - 

31 - 
Gab.:Q 

E 

Como os elementos entre travessões constituem um aposto ( termo que se junta a outro de valor substantivo 
ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Vem separado dos demais termos da oração por 
vírgula, dois-pontos ou travessão.),em “Não são poucos os atos – prosaicos e sofisticados – que os policiais 
exercem [...]”, os travessões  foram usados para explicar termo anterior. Indefere-se, portanto, o recurso 
interposto. 

INDEFERIDO - 

31 - 
Gab.:R D 

Como os elementos entre travessões constituem um aposto ( termo que se junta a outro de valor substantivo 
ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Vem separado dos demais termos da oração por 
vírgula, dois-pontos ou travessão.),em “Não são poucos os atos – prosaicos e sofisticados – que os policiais 
exercem [...]”, os travessões  foram usados para explicar termo anterior. Indefere-se, portanto, o recurso 
interposto. 

INDEFERIDO - 

31 - 
Gab.:S C 

Como os elementos entre travessões constituem um aposto ( termo que se junta a outro de valor substantivo 
ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Vem separado dos demais termos da oração por 
vírgula, dois-pontos ou travessão.),em “Não são poucos os atos – prosaicos e sofisticados – que os policiais 
exercem [...]”, os travessões  foram usados para explicar termo anterior. Indefere-se, portanto, o recurso 

INDEFERIDO - 



 

 

20 
 

 

interposto. 

31 - Gab.:T B 

Como os elementos entre travessões constituem um aposto ( termo que se junta a outro de valor substantivo 
ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Vem separado dos demais termos da oração por 
vírgula, dois-pontos ou travessão.),em “Não são poucos os atos – prosaicos e sofisticados – que os policiais 
exercem [...]”, os travessões  foram usados para explicar termo anterior. Indefere-se, portanto, o recurso 
interposto. 

INDEFERIDO - 

32 - 
Gab.:P B 

Se a oração iniciada pelo QUE fosse iniciada por SE, mudaria completamente a estrutura linguística do 
fragmento, porque na reescrita com o SE haveria perda do sentido original, impondo um sentido absurdo à 
oração (“[...] fazendo-nos admitir SE tal ofício não é vão ou desnecessário.”), NÃO atribuído à conjunção 
integrante QUE. Dessa forma, a afirmação “A oração iniciada pelo QUE estaria igualmente correta se fosse 
iniciada por SE.” está incorreta. Desse modo, indefere-se o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

32 - 
Gab.:Q A 

Se a oração iniciada pelo QUE fosse iniciada por SE, mudaria completamente a estrutura linguística do 
fragmento, porque na reescrita com o SE haveria perda do sentido original, impondo um sentido absurdo à 
oração (“[...] fazendo-nos admitir SE tal ofício não é vão ou desnecessário.”), NÃO atribuído à conjunção 
integrante QUE. Dessa forma, a afirmação “A oração iniciada pelo QUE estaria igualmente correta se fosse 
iniciada por SE.” está incorreta. Desse modo, indefere-se o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

32 - 
Gab.:R E 

Se a oração iniciada pelo QUE fosse iniciada por SE, mudaria completamente a estrutura linguística do 
fragmento, porque na reescrita com o SE haveria perda do sentido original, impondo um sentido absurdo à 
oração (“[...] fazendo-nos admitir SE tal ofício não é vão ou desnecessário.”), NÃO atribuído à conjunção 
integrante QUE. Dessa forma, a afirmação “A oração iniciada pelo QUE estaria igualmente correta se fosse 
iniciada por SE.” está incorreta. Desse modo, indefere-se o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

32 - 
Gab.:S D 

Se a oração iniciada pelo QUE fosse iniciada por SE, mudaria completamente a estrutura linguística do 
fragmento, porque na reescrita com o SE haveria perda do sentido original, impondo um sentido absurdo à 
oração (“[...] fazendo-nos admitir SE tal ofício não é vão ou desnecessário.”), NÃO atribuído à conjunção 
integrante QUE. Dessa forma, a afirmação “A oração iniciada pelo QUE estaria igualmente correta se fosse 
iniciada por SE.” está incorreta. Desse modo, indefere-se o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

32 - Gab.:T C 

Se a oração iniciada pelo QUE fosse iniciada por SE, mudaria completamente a estrutura linguística do 
fragmento, porque na reescrita com o SE haveria perda do sentido original, impondo um sentido absurdo à 
oração (“[...] fazendo-nos admitir SE tal ofício não é vão ou desnecessário.”), NÃO atribuído à conjunção 
integrante QUE. Dessa forma, a afirmação “A oração iniciada pelo QUE estaria igualmente correta se fosse 
iniciada por SE.” está incorreta. Desse modo, indefere-se o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

33 - 
Gab.:P C 

Para que se possa analisar a construção dos sentidos é essencial identificar o contexto (situação concreta a 
que um texto faz referência) em que são produzidos. Nessa perspectiva e apoiado pelo Dicionário escolar da 
Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras (2008, p.918/ p. 416), o fragmento teria o sentido 
alterado, se a palavra OFÍCIO (no contexto significa: 1. Profissão, trabalho, atividade 2. A tarefa do 
profissional em sua área de serviço)   fosse substituída por desempenho (Ato ou efeito de desempenhar: 
executar, desenvolver, representar, resgatar, cumprir). Considera-se, por isso, improcedente o recurso 
impetrado. 

INDEFERIDO - 

33 - 
Gab.:Q 

B 
Para que se possa analisar a construção dos sentidos é essencial identificar o contexto (situação concreta a 
que um texto faz referência) em que são produzidos. Nessa perspectiva e apoiado pelo Dicionário escolar da 
Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras (2008, p.918/ p. 416), o fragmento teria o sentido 
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alterado, se a palavra OFÍCIO (no contexto significa: 1. Profissão, trabalho, atividade 2. A tarefa do 
profissional em sua área de serviço)   fosse substituída por desempenho (Ato ou efeito de desempenhar: 
executar, desenvolver, representar, resgatar, cumprir). Considera-se, por isso, improcedente o recurso 
impetrado. 

33 - 
Gab.:R A 

Para que se possa analisar a construção dos sentidos é essencial identificar o contexto (situação concreta a 
que um texto faz referência) em que são produzidos. Nessa perspectiva e apoiado pelo Dicionário escolar da 
Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras (2008, p.918/ p. 416), o fragmento teria o sentido 
alterado, se a palavra OFÍCIO (no contexto significa: 1. Profissão, trabalho, atividade 2. A tarefa do 
profissional em sua área de serviço)   fosse substituída por desempenho (Ato ou efeito de desempenhar: 
executar, desenvolver, representar, resgatar, cumprir). Considera-se, por isso, improcedente o recurso 
impetrado. 

INDEFERIDO - 

33 - 
Gab.:S E 

Para que se possa analisar a construção dos sentidos é essencial identificar o contexto (situação concreta a 
que um texto faz referência) em que são produzidos. Nessa perspectiva e apoiado pelo Dicionário escolar da 
Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras (2008, p.918/ p. 416), o fragmento teria o sentido 
alterado, se a palavra OFÍCIO (no contexto significa: 1. Profissão, trabalho, atividade 2. A tarefa do 
profissional em sua área de serviço)   fosse substituída por desempenho (Ato ou efeito de desempenhar: 
executar, desenvolver, representar, resgatar, cumprir). Considera-se, por isso, improcedente o recurso 
impetrado. 

INDEFERIDO - 

34 - 
Gab.:P E 

Primeiramente, cabe lembrar que o recurso deve respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do 
edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da 
questão”. 
Imprescindível, também, refutar a argumentação de que a ausência do A, em INACEITÁVEL, possa 
prejudicar o entendimento da questão (sobre CONCORDÂNCIA NOMINAL) ou induzir ao erro pessoas que 
possuam o Ensino Médio completo, visto que as alternativas, NÃO o enunciado, é que apresentam as frases 
a serem analisadas, quanto ao conteúdo em questão. 
Quanto à questão, de acordo com as normas de concordância, é inaceitável “perspectivas e contexto 
esperadas”, pois, se há substantivos de gêneros diferentes,  o adjetivo vai para o plural masculino ou 
concorda com o substantivo mais próximo. Sendo assim, por não haver impropriedades na questão, indefere-
se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

34 - 
Gab.:Q D 

Primeiramente, cabe lembrar que o recurso deve respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do 
edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da 
questão”. 
Imprescindível, também, refutar a argumentação de que a ausência do A, em INACEITÁVEL, possa 
prejudicar o entendimento da questão (sobre CONCORDÂNCIA NOMINAL) ou induzir ao erro pessoas que 
possuam o Ensino Médio completo, visto que as alternativas, NÃO o enunciado, é que apresentam as frases 
a serem analisadas, quanto ao conteúdo em questão. 
Quanto à questão, de acordo com as normas de concordância, é inaceitável “perspectivas e contexto 
esperadas”, pois, se há substantivos de gêneros diferentes,  o adjetivo vai para o plural masculino ou 
concorda com o substantivo mais próximo. Sendo assim, por não haver impropriedades na questão, indefere-
se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 
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34 - 
Gab.:R C 

Primeiramente, cabe lembrar que o recurso deve respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do 
edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da 
questão”. 
Imprescindível, também, refutar a argumentação de que a ausência do A, em INACEITÁVEL, possa 
prejudicar o entendimento da questão (sobre CONCORDÂNCIA NOMINAL) ou induzir ao erro pessoas que 
possuam o Ensino Médio completo, visto que as alternativas, NÃO o enunciado, é que apresentam as frases 
a serem analisadas, quanto ao conteúdo em questão. 
Quanto à questão, de acordo com as normas de concordância, é inaceitável “perspectivas e contexto 
esperadas”, pois, se há substantivos de gêneros diferentes,  o adjetivo vai para o plural masculino ou 
concorda com o substantivo mais próximo. Sendo assim, por não haver impropriedades na questão, indefere-
se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

34 - 
Gab.:S 

B 

Primeiramente, cabe lembrar que o recurso deve respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do 
edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da 
questão”. 
Imprescindível, também, refutar a argumentação de que a ausência do A, em INACEITÁVEL, possa 
prejudicar o entendimento da questão (sobre CONCORDÂNCIA NOMINAL) ou induzir ao erro pessoas que 
possuam o Ensino Médio completo, visto que as alternativas, NÃO o enunciado, é que apresentam as frases 
a serem analisadas, quanto ao conteúdo em questão. 
Quanto à questão, de acordo com as normas de concordância, é inaceitável “perspectivas e contexto 
esperadas”, pois, se há substantivos de gêneros diferentes,  o adjetivo vai para o plural masculino ou 
concorda com o substantivo mais próximo. Sendo assim, por não haver impropriedades na questão, indefere-
se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:T A 

Primeiramente, cabe lembrar que o recurso deve respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do 
edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da 
questão”. 
Imprescindível, também, refutar a argumentação de que a ausência do A, em INACEITÁVEL, possa 
prejudicar o entendimento da questão (sobre CONCORDÂNCIA NOMINAL) ou induzir ao erro pessoas que 
possuam o Ensino Médio completo, visto que as alternativas, NÃO o enunciado, é que apresentam as frases 
a serem analisadas, quanto ao conteúdo em questão. 
Quanto à questão, de acordo com as normas de concordância, é inaceitável “perspectivas e contexto 
esperadas”, pois, se há substantivos de gêneros diferentes,  o adjetivo vai para o plural masculino ou 
concorda com o substantivo mais próximo. Sendo assim, por não haver impropriedades na questão, indefere-
se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:T C 

Em “...DE TODO MODO, ser titular deste papel social gera...”, a expressão em destaque pode ser substituída 
por outra, também de valor adverbial e sem alteração de sentido, por seja como for, pois o COMO, nesse 
contexto, tem sentido  correlato ao apresentado pela expressão original. Além disso, PARA atribui ideia de 
finalidade, que NÃO corresponde ao sentido da expressão em análise. Sendo assim, por não haver 
impropriedades na questão, indefere-se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

36 - 
Gab.:P E Em “...DE TODO MODO, ser titular deste papel social gera...”, a expressão em destaque pode ser substituída 

por outra, também de valor adverbial e sem alteração de sentido, por seja como for, pois o COMO, nesse INDEFERIDO - 
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contexto, tem sentido  correlato ao apresentado pela expressão original. Além disso, PARA atribui ideia de 
finalidade, que NÃO corresponde ao sentido da expressão em análise. Sendo assim, por não haver 
impropriedades na questão, indefere-se o recurso impetrado. 

36 - 
Gab.:Q D 

Primeiramente, cabe lembrar que o recurso deve respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do 
edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da 
questão”. 
Quanto à questão: 
O enunciado da questão pede que se assinale a alternativa em que a grafia (acentuação faz parte dos 
estudos ortográficos) de todas as palavras está correta. 
excessão - consciência - púdico - fragelo. INCORRETA (exceção -  pudico - flagelo.) 
enchente - rúbrica - monge - ascensão. INCORRETA (rubrica) 
 esplêndido - detenção - imprecindível - piscina. INCORRETA (imprescindível) 
 concessão - marron - pichação - ascensão. INCORRETA (marrom) 
 canjica - tigela - regimento – necessidade. CORRETA 
Sendo assim, por não haver impropriedades na questão, indefere-se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

36 - 
Gab.:R C 

Primeiramente, cabe lembrar que o recurso deve respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do 
edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da 
questão”. 
Quanto à questão: 
O enunciado da questão pede que se assinale a alternativa em que a grafia (acentuação faz parte dos 
estudos ortográficos) de todas as palavras está correta. 
excessão - consciência - púdico - fragelo. INCORRETA (exceção -  pudico - flagelo.) 
enchente - rúbrica - monge - ascensão. INCORRETA (rubrica) 
 esplêndido - detenção - imprecindível - piscina. INCORRETA (imprescindível) 
 concessão - marron - pichação - ascensão. INCORRETA (marrom) 
 canjica - tigela - regimento – necessidade. CORRETA 
Sendo assim, por não haver impropriedades na questão, indefere-se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:T A 

Primeiramente, cabe lembrar que o recurso deve respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.2.17 do 
edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da 
questão”. 
Quanto à questão: 
O enunciado da questão pede que se assinale a alternativa em que a grafia (acentuação faz parte dos 
estudos ortográficos) de todas as palavras está correta. 
excessão - consciência - púdico - fragelo. INCORRETA (exceção -  pudico - flagelo.) 
enchente - rúbrica - monge - ascensão. INCORRETA (rubrica) 
 esplêndido - detenção - imprecindível - piscina. INCORRETA (imprescindível) 
 concessão - marron - pichação - ascensão. INCORRETA (marrom) 
 canjica - tigela - regimento – necessidade. CORRETA 
Sendo assim, por não haver impropriedades na questão, indefere-se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

37 - E O enunciado da questão diz: Assinale a alternativa em que haja, no período, uma oração coordenada INDEFERIDO - 
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Gab.:R sindética aditiva.  
• “Orgulho que, sem cruzar os braços e sem assumir posturas indolentes, é sempre bom lembrar [...].” 
período composto e possui uma oração coordenada sindética aditiva: e sem assumir posturas indolentes. 
RESPOSTA A SER MARCADA 
• “As pessoas não podem viver sem esperança.” – período simples, oração absoluta. 
• “Dar o encaminhamento legal a quem atenta contra a vida ou outros direitos de terceiros.” Período 
composto por orações subordinadas. 
• “Capturar um suspeito que tenha cometido um abuso contra uma criança.” Período composto por 
orações subordinadas. 
• “Trata-se quase de uma missão heroica... aqueles que possuem tais responsabilidades.” .” Período 
composto por orações subordinadas. 
Sendo assim, por não haver impropriedades na questão, indefere-se o recurso impetrado. 

38 - 
Gab.:P D 

O último período do texto 2 “Orgulho que, sem cruzar os braços e sem assumir posturas indolentes, é sempre 
bom lembrar que carregamos conosco.” é composto por subordinação e coordenação. Inicia-se o período por 
uma subordinada “Orgulho que”, intercalada, pela coordenada  “ e sem assumir posturas indolentes” e segue 
com a subordinação “é sempre bom lembrar que carregamos conosco.”  
Por não haver erros na elaboração ou gabarito da questão, indefere-se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

38 - 
Gab.:Q 

C 

O último período do texto 2 “Orgulho que, sem cruzar os braços e sem assumir posturas indolentes, é sempre 
bom lembrar que carregamos conosco.” é composto por subordinação e coordenação. Inicia-se o período por 
uma subordinada “Orgulho que”, intercalada, pela coordenada  “ e sem assumir posturas indolentes” e segue 
com a subordinação “é sempre bom lembrar que carregamos conosco.”  
Por não haver erros na elaboração ou gabarito da questão, indefere-se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

38 - 
Gab.:S A 

O último período do texto 2 “Orgulho que, sem cruzar os braços e sem assumir posturas indolentes, é sempre 
bom lembrar que carregamos conosco.” é composto por subordinação e coordenação. Inicia-se o período por 
uma subordinada “Orgulho que”, intercalada, pela coordenada “ e sem assumir posturas indolentes” e segue 
com a subordinação “é sempre bom lembrar que carregamos conosco.”  
Por não haver erros na elaboração ou gabarito da questão, indefere-se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

38 - Gab.:T E 

O último período do texto 2 “Orgulho que, sem cruzar os braços e sem assumir posturas indolentes, é sempre 
bom lembrar que carregamos conosco.” é composto por subordinação e coordenação. Inicia-se o período por 
uma subordinada “Orgulho que”, intercalada, pela coordenada “ e sem assumir posturas indolentes” e segue 
com a subordinação “é sempre bom lembrar que carregamos conosco.”  
Por não haver erros na elaboração ou gabarito da questão, indefere-se o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

39 - 
Gab.:P B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora com a 
argumentação dos candidatos que defendem que há duas alternativas em que não ocorrem erros de 
concordância: As crianças dizem aos policiais: “obrigadas”.(obrigadas concorda com o substantivo feminino 
plural) e “Os defensores dos direitos ganham bastantes elogios.”(o pronome indefinido bastantes (=muitos) 
concorda com o substantivo ao qual se refere). Sendo assim, a questão fica ANULADA. 

DEFERIDO ANULADA 

39 - 
Gab.:Q A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora com a 
argumentação dos candidatos que defendem que há duas alternativas em que não ocorrem erros de 
concordância: As crianças dizem aos policiais: “obrigadas”.(obrigadas concorda com o substantivo feminino 
plural) e “Os defensores dos direitos ganham bastantes elogios.”(o pronome indefinido bastantes (=muitos) 
concorda com o substantivo ao qual se refere). Sendo assim, a questão fica ANULADA. 

DEFERIDO ANULADA 
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39 - 
Gab.:R E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora com a 
argumentação dos candidatos que defendem que há duas alternativas em que não ocorrem erros de 
concordância: As crianças dizem aos policiais: “obrigadas”.(obrigadas concorda com o substantivo feminino 
plural) e “Os defensores dos direitos ganham bastantes elogios.”(o pronome indefinido bastantes (=muitos) 
concorda com o substantivo ao qual se refere). Sendo assim, a questão fica ANULADA. 

DEFERIDO ANULADA 

39 - 
Gab.:S D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora com a 
argumentação dos candidatos que defendem que há duas alternativas em que não ocorrem erros de 
concordância: As crianças dizem aos policiais: “obrigadas”.(obrigadas concorda com o substantivo feminino 
plural) e “Os defensores dos direitos ganham bastantes elogios.”(o pronome indefinido bastantes (=muitos) 
concorda com o substantivo ao qual se refere). Sendo assim, a questão fica ANULADA. 

DEFERIDO ANULADA 

39 - Gab.:T C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora com a 
argumentação dos candidatos que defendem que há duas alternativas em que não ocorrem erros de 
concordância: As crianças dizem aos policiais: “obrigadas”.(obrigadas concorda com o substantivo feminino 
plural) e “Os defensores dos direitos ganham bastantes elogios.”(o pronome indefinido bastantes (=muitos) 
concorda com o substantivo ao qual se refere). Sendo assim, a questão fica ANULADA. 

DEFERIDO ANULADA 

40 - 
Gab.:P B 

A locução conjuntiva “Apesar de” corresponde à conjunção subordinativa adverbial concessiva. Sendo assim, 
em “APESAR DAS dificuldades, dos entraves de todas as ordens [...]”, a expressão em destaque atribui ao 
segmento ideia de oposição, pois concede uma ideia oposta daquela expressa anteriormente. 
Sendo assim, por não haver impropriedades na elaboração ou gabarito da questão, indefere-se o recurso 
impetrado. 

INDEFERIDO - 

40 - 
Gab.:Q A 

A locução conjuntiva “Apesar de” corresponde à conjunção subordinativa adverbial concessiva. Sendo assim, 
em “APESAR DAS dificuldades, dos entraves de todas as ordens [...]”, a expressão em destaque atribui ao 
segmento ideia de oposição, pois concede uma ideia oposta daquela expressa anteriormente. 
Sendo assim, por não haver impropriedades na elaboração ou gabarito da questão, indefere-se o recurso 
impetrado. 

INDEFERIDO - 

40 - 
Gab.:R 

E 

A locução conjuntiva “Apesar de” corresponde à conjunção subordinativa adverbial concessiva. Sendo assim, 
em “APESAR DAS dificuldades, dos entraves de todas as ordens [...]”, a expressão em destaque atribui ao 
segmento ideia de oposição, pois concede uma ideia oposta daquela expressa anteriormente. 
Sendo assim, por não haver impropriedades na elaboração ou gabarito da questão, indefere-se o recurso 
impetrado. 

INDEFERIDO - 

40 - 
Gab.:S D 

A locução conjuntiva “Apesar de” corresponde à conjunção subordinativa adverbial concessiva. Sendo assim, 
em “APESAR DAS dificuldades, dos entraves de todas as ordens [...]”, a expressão em destaque atribui ao 
segmento ideia de oposição, pois concede uma ideia oposta daquela expressa anteriormente. 
Sendo assim, por não haver impropriedades na elaboração ou gabarito da questão, indefere-se o recurso 
impetrado. 

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:T C 

A locução conjuntiva “Apesar de” corresponde à conjunção subordinativa adverbial concessiva. Sendo assim, 
em “APESAR DAS dificuldades, dos entraves de todas as ordens [...]”, a expressão em destaque atribui ao 
segmento ideia de oposição, pois concede uma ideia oposta daquela expressa anteriormente. 
Sendo assim, por não haver impropriedades na elaboração ou gabarito da questão, indefere-se o recurso 
impetrado. 

INDEFERIDO - 
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Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito mudado 
para: 

41 - 
Gab.:P C 

  250 ___ x 
1000 ___ 100% 
 
x = 25% 

INDEFERIDO - 

41 - 
Gab.:Q B 

  250 ___ x 
1000 ___ 100% 
 
x = 25% 

INDEFERIDO - 

41 - 
Gab.:R A 

  250 ___ x 
1000 ___ 100% 
 
x = 25% 

INDEFERIDO - 

41 - Gab.:T D 

  250 ___ x 
1000 ___ 100% 
 
x = 25% 

INDEFERIDO - 

42 - 
Gab.:Q C 

50 ___ 15 
80 ___  x 
 
50 . x = 80 . 15 
       x = 24 
Logo,  
R = 24 - 15 = 9 novos profissionais capacitados.  

INDEFERIDO - 

42 - 
Gab.:R B 

50 ___ 15 
80 ___  x 
 
50 . x = 80 . 15 
       x = 24 
Logo,  
R = 24 - 15 = 9 novos profissionais capacitados.  

INDEFERIDO - 

42 - 
Gab.:S A 

50 ___ 15 
80 ___  x 
 
50 . x = 80 . 15 
       x = 24 
Logo,  
R = 24 - 15 = 9 novos profissionais capacitados.  

INDEFERIDO - 

42 - Gab.:T E 50 ___ 15 INDEFERIDO - 



 

 

27 
 

 

80 ___  x 
 
50 . x = 80 . 15 
       x = 24 
Logo,  
R = 24 - 15 = 9 novos profissionais capacitados. 

43 - 
Gab.:P B 

Taxa de crescimento = (180 – 30)/(2012 – 1987) = 150/25 = 6 policiais/ano 
Novos policiais até 2017 (em cinco anos) = 6x5 = 30 novos policiais. 
Total em 2017 = 180 + 30 = 210 policiais. 

INDEFERIDO - 

43 - 
Gab.:R E 

Taxa de crescimento = (180 – 30)/(2012 – 1987) = 150/25 = 6 policiais/ano 
Novos policiais até 2017 (em cinco anos) = 6x5 = 30 novos policiais. 
Total em 2017 = 180 + 30 = 210 policiais. 

INDEFERIDO - 

43 - 
Gab.:S D 

Taxa de crescimento = (180 – 30)/(2012 – 1987) = 150/25 = 6 policiais/ano 
Novos policiais até 2017 (em cinco anos) = 6x5 = 30 novos policiais. 
Total em 2017 = 180 + 30 = 210 policiais. 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:T C 
Taxa de crescimento = (180 – 30)/(2012 – 1987) = 150/25 = 6 policiais/ano 
Novos policiais até 2017 (em cinco anos) = 6x5 = 30 novos policiais. 
Total em 2017 = 180 + 30 = 210 policiais. 

INDEFERIDO - 

44 - 
Gab.:P E V = 4 . 230 x 85,13 = R$360.099,90 INDEFERIDO - 

44 - 
Gab.:Q 

D V = 4 . 230 x 85,13 = R$360.099,90 INDEFERIDO - 

46 - 
Gab.:Q E M =  = 640 pessoas por apresentação. INDEFERIDO - 

47 - 
Gab.:P D 

Ingredientes Valor por 
1kg 

(1.000g). 

Quantidade em 
g. 

Valor gasto 

Palmito R$20,00 500 R$10,00 
Siri desfiado R$30,00 200 R$6,00 
Caranguejo 
desfiado 

R$30,00 200 R$6,00 

Camarão R$40,00 200 R$8,00 
Ostra R$25,00 200 R$5,00 
Sururu R$10,00 200 R$2,00 
Badejo RS35,00 200 R$7,00 
Bacalhau RS32,00 500 R$16,00 
Total ###### ###### R$60,00 

 Logo, o custo foi de C = 8 + 16 = R$24,00 

INDEFERIDO - 

47 - C Ingredientes Valor por Quantidade em Valor gasto INDEFERIDO - 
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Gab.:Q 1kg 
(1.000g). 

g. 

Palmito R$20,00 500 R$10,00 
Siri desfiado R$30,00 200 R$6,00 
Caranguejo 
desfiado 

R$30,00 200 R$6,00 

Camarão R$40,00 200 R$8,00 
Ostra R$25,00 200 R$5,00 
Sururu R$10,00 200 R$2,00 
Badejo RS35,00 200 R$7,00 
Bacalhau RS32,00 500 R$16,00 
Total ###### ###### R$60,00 

 Logo, o custo foi de C = 8 + 16 = R$24,00 

47 - 
Gab.:R B 

Ingredientes Valor por 
1kg 

(1.000g). 

Quantidade em 
g. 

Valor gasto 

Palmito R$20,00 500 R$10,00 
Siri desfiado R$30,00 200 R$6,00 
Caranguejo 
desfiado 

R$30,00 200 R$6,00 

Camarão R$40,00 200 R$8,00 
Ostra R$25,00 200 R$5,00 
Sururu R$10,00 200 R$2,00 
Badejo RS35,00 200 R$7,00 
Bacalhau RS32,00 500 R$16,00 
Total ###### ###### R$60,00 

 Logo, o custo foi de C = 8 + 16 = R$24,00 

INDEFERIDO - 

47 - 
Gab.:S 

A 

 
Ingredientes Valor por 1kg (1.000g). Quantidade em g. Valor gasto 

Palmito R$20,00 500 R$10,00 
Siri desfiado R$30,00 200 R$6,00 
Caranguejo desfiado R$30,00 200 R$6,00 
Camarão R$40,00 200 R$8,00 
Ostra R$25,00 200 R$5,00 
Sururu R$10,00 200 R$2,00 
Badejo RS35,00 200 R$7,00 
Bacalhau RS32,00 500 R$16,00 
Total ###### ###### R$60,00 

 Logo, o custo foi de C = 8 + 16 = R$24,00 

INDEFERIDO - 

47 - Gab.:T E 
Ingredientes Valor por 

1kg 
(1.000g). 

Quantidade em 
g. 

Valor gasto 
INDEFERIDO - 
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Palmito R$20,00 500 R$10,00 
Siri desfiado R$30,00 200 R$6,00 
Caranguejo 
desfiado 

R$30,00 200 R$6,00 

Camarão R$40,00 200 R$8,00 
Ostra R$25,00 200 R$5,00 
Sururu R$10,00 200 R$2,00 
Badejo RS35,00 200 R$7,00 
Bacalhau RS32,00 500 R$16,00 
Total ###### ###### R$60,00 

 Logo, o custo foi de C = 8 + 16 = R$24,00 

49 - 
Gab.:Q A Volume interno dos pinos: V = 3 . (0,5)2 . 4  =  3 . (0,5)2. 4 = 3 . (0,25) . 4 = 3 cm3 INDEFERIDO - 

49 - 
Gab.:R E Volume interno dos pinos: V = 3 . (0,5)2 . 4  =  3 . (0,5)2. 4 = 3 . (0,25) . 4 = 3 cm3 INDEFERIDO - 

50 - Gab.:T B 

V = 22 . 2 . 2,35 + 22 . 2 . 2,50 
V = 22 . (4,70 + 5) 
V = 22 . 9,70 
V = R$213,40 

INDEFERIDO - 

51 - 
Gab.:P C 

Cálculo da área anterior a ampliação.  
A = 400 - 256 
A = Lado x lado = 400 – 256 = 144 m2 
L2 = 144 
L = 12 metros 

INDEFERIDO - 

51 - 
Gab.:Q B 

Cálculo da área anterior a ampliação.  
A = 400 - 256 
A = Lado x lado = 400 – 256 = 144 m2 
L2 = 144 
L = 12 metros 

INDEFERIDO - 

51 - 
Gab.:R 

A 

Cálculo da área anterior a ampliação.  
A = 400 - 256 
A = Lado x lado = 400 – 256 = 144 m2 
L2 = 144 
L = 12 metros 

INDEFERIDO - 

51 - 
Gab.:S 

E 

Cálculo da área anterior a ampliação.  
A = 400 - 256 
A = Lado x lado = 400 – 256 = 144 m2 
L2 = 144 

INDEFERIDO - 
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L = 12 metros 

51 - Gab.:T D 

Cálculo da área anterior a ampliação.  
A = 400 - 256 
A = Lado x lado = 400 – 256 = 144 m2 
L2 = 144 
L = 12 metros 

INDEFERIDO - 

52 - 
Gab.:Q A 

D = A1 - A2 = 202 - 132  
D = 400 - 169 
D = 231m2 

INDEFERIDO - 

52 - 
Gab.:R E 

D = A1 - A2 = 202 - 132  
D = 400 - 169 
D = 231m2 

INDEFERIDO - 

52 - 
Gab.:S D 

D = A1 - A2 = 202 - 132  
D = 400 - 169 
D = 231m2 

INDEFERIDO - 

53 - 
Gab.:P B 

D = 142 x 65 - 140 x 65 
D = 9230 - 9100 = 130 mm2 INDEFERIDO - 

53 - 
Gab.:Q A 

D = 142 x 65 - 140 x 65 
D = 9230 - 9100 = 130 mm2 INDEFERIDO - 

53 - 
Gab.:S D 

D = 142 x 65 - 140 x 65 
D = 9230 - 9100 = 130 mm2 INDEFERIDO - 

54 - 
Gab.:Q E 

J =  

 
J = R$2.400,00 

INDEFERIDO - 

54 - 
Gab.:S C 

J =  

 
J = R$2.400,00 

INDEFERIDO - 

55 - 
Gab.:R B P = 0,9 x 100.000/360 = R$250,00  INDEFERIDO - 

56 - 
Gab.:Q 

C 
x + 3x = 2x + 12 
2x = 12 
x = 6 

INDEFERIDO - 
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56 - 
Gab.:S A 

x + 3x = 2x + 12 
2x = 12 
x = 6 

INDEFERIDO - 

57 - 
Gab.:P C 

x2 – 3x – 10 = 0 
x = 1 
h = -3 
c = -10 
∆ = 9 + 40 = 49 
                                 x1 = 5 

x = +   

                                 x2 = - 2 
 
S = { - 2; 5} 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:T D 

x2 – 3x – 10 = 0 
x = 1 
h = -3 
c = -10 
∆ = 9 + 40 = 49 
                                 x1 = 5 

x = +   

                                 x2 = - 2 
 
S = { - 2; 5} 

INDEFERIDO - 

58 - 
Gab.:P B 

∆ = 16 – 8 . 9 = 16 – 72 = -56 
 

xv =  =  = 1 

 

yv =  =  =  = -7 

 
V = (1; - 7) 

INDEFERIDO - 

58 - 
Gab.:Q A 

∆ = 16 – 8 . 9 = 16 – 72 = -56 
 

xv =  =  = 1 

 

yv =  =  =  = -7 

INDEFERIDO - 
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V = (1; - 7) 

58 - 
Gab.:R E 

∆ = 16 – 8 . 9 = 16 – 72 = -56 
 

xv =  =  = 1 

 

yv =  =  =  = -7 

 
V = (1; - 7) 

INDEFERIDO - 

58 - 
Gab.:S D 

∆ = 16 – 8 . 9 = 16 – 72 = -56 
 

xv =  =  = 1 

 

yv =  =  =  = -7 

 
V = (1; - 7) 

INDEFERIDO - 

58 - Gab.:T C 

 
∆ = 16 – 8 . 9 = 16 – 72 = -56 
 

xv =  =  = 1 

 

yv =  =  =  = -7 

 
V = (1; - 7) 

INDEFERIDO - 

59 - 
Gab.:Q D 

E = log 2 + 8log 10 + log 3 – 5log 10 
 
E = 0,30 + 8 + 0,47 – 5 
 
E = 3 + 0,77 
 
E = 3,77 

INDEFERIDO - 

59 - 
Gab.:R 

C E = log 2 + 8log 10 + log 3 – 5log 10 
 

INDEFERIDO - 
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E = 0,30 + 8 + 0,47 – 5 
 
E = 3 + 0,77 
 
E = 3,77 

60 - 
Gab.:Q E 

h2 = 4 . 9  
 
h =  
 
h = 6 cm 

INDEFERIDO - 

60 - 
Gab.:R D 

h2 = 4 . 9  
 
h =  
 
h = 6 cm 

INDEFERIDO - 

60 - 
Gab.:S 

C 

h2 = 4 . 9  
 
h =  
 
h = 6 cm 
 

INDEFERIDO - 

60 - Gab.:T B 

 
h2 = 4 . 9  
 
h =  
 
h = 6 cm 

INDEFERIDO - 

61 - 
Gab.:P A 

(2x – 3) – (x + 2) = (x + 2) – (x) 
x – 5 = 2 
x = 7 

INDEFERIDO - 

61 - 
Gab.:Q E 

(2x – 3) – (x + 2) = (x + 2) – (x) 
x – 5 = 2 
x = 7 

INDEFERIDO - 

61 - 
Gab.:R 

D 
(2x – 3) – (x + 2) = (x + 2) – (x) 
x – 5 = 2 
x = 7 

INDEFERIDO - 

61 - 
Gab.:S C 

(2x – 3) – (x + 2) = (x + 2) – (x) 
x – 5 = 2 
x = 7 

INDEFERIDO - 
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61 - Gab.:T B 
(2x – 3) – (x + 2) = (x + 2) – (x) 
x – 5 = 2 
x = 7 

INDEFERIDO - 

62 - 
Gab.:P E 

PG = ( 3; 6; 12; 24; ...; a11) por que o para t = 0 temos a1 = 3  
 
então teremos para t = 10 o an = a11. 
 
a11 = a1.q

10 
a11 = 3.210  
a11 = 3.1024 
a11 = 3.072 pessoas 

DEFERIDO ANULADA 

62 - 
Gab.:Q D 

PG = ( 3; 6; 12; 24; ...; a11) por que o para t = 0 temos a1 = 3  
 
então teremos para t = 10 o an = a11. 
 
a11 = a1.q

10 
a11 = 3.210  
a11 = 3.1024 
a11 = 3.072 pessoas 

DEFERIDO ANULADA 

62 - 
Gab.:R C 

PG = ( 3; 6; 12; 24; ...; a11) por que o para t = 0 temos a1 = 3  
 
então teremos para t = 10 o an = a11. 
 
a11 = a1.q

10 
a11 = 3.210  
a11 = 3.1024 
a11 = 3.072 pessoas 

DEFERIDO ANULADA 

62 - 
Gab.:S B 

PG = ( 3; 6; 12; 24; ...; a11) por que o para t = 0 temos a1 = 3  
 
então teremos para t = 10 o an = a11. 
 
a11 = a1.q

10 
a11 = 3.210  
a11 = 3.1024 
a11 = 3.072 pessoas 

DEFERIDO ANULADA 

62 - Gab.:T A 

PG = ( 3; 6; 12; 24; ...; a11) por que o para t = 0 temos a1 = 3  
 
então teremos para t = 10 o an = a11. 
 
a11 = a1.q

10 
a11 = 3.210  
a11 = 3.1024 

DEFERIDO ANULADA 
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a11 = 3.072 pessoas 

63 - Gab.:T A 
4kg ------- 10 pessoas 
x kg ------ 120 pessoas 
x = 48 kg de carne no mínimo.  

INDEFERIDO - 

64 - 
Gab.:P 

C 

+ + 10 = x 

4x + 3x + 120 = 12x 
5x = 120 
x = 24 veículos 

INDEFERIDO - 

64 - 
Gab.:Q B 

+ + 10 = x 

4x + 3x + 120 = 12x 
5x = 120 
x = 24 veículos 

INDEFERIDO - 

64 - 
Gab.:R A 

+ + 10 = x 

4x + 3x + 120 = 12x 
5x = 120 
x = 24 veículos 

INDEFERIDO - 

64 - 
Gab.:S E 

+ + 10 = x 

4x + 3x + 120 = 12x 
5x = 120 
x = 24 veículos 

INDEFERIDO - 

65 - 
Gab.:P D 

Redução = 1708 – 1660 = 48 homicídios 
 
Logo, 
 
    48 ---- x 
1708 ----100% 
     
x = 2,81% 

INDEFERIDO - 

65 - 
Gab.:R B 

Redução = 1708 – 1660 = 48 homicídios 
 
Logo, 
 
    48 ---- x 
1708 ----100% 
     

INDEFERIDO - 
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x = 2,81% 

65 - 
Gab.:S A 

Redução = 1708 – 1660 = 48 homicídios 
 
Logo, 
 
    48 ---- x 
1708 ----100% 
     
x = 2,81% 

INDEFERIDO - 

65 - Gab.:T E 

Redução = 1708 – 1660 = 48 homicídios 
 
Logo, 
 
    48 ---- x 
1708 ----100% 
     
x = 2,81% 

INDEFERIDO - 

66 - 
Gab.:Q A 

V = N.v 
8x10x6 = Nx2x2x2 
N = 60 cubinhos 

INDEFERIDO - 

66 - 
Gab.:R E 

V = N.v 
8x10x6 = Nx2x2x2 
N = 60 cubinhos 

INDEFERIDO - 

66 - Gab.:T C 
V = N.v 
8x10x6 = Nx2x2x2 
N = 60 cubinhos 

INDEFERIDO - 

67 - 
Gab.:S C 

A = π . R2 
A = 3,14 . 202 
A = 1256 m2 

INDEFERIDO - 

68 - 
Gab.:R 

E Número de pessoas = 7 x 403.500 = 2.824.500 pessoas INDEFERIDO - 

68 - 
Gab.:S D 

2835 . x = 8505 
 

x =  

 
x = 3 pessoas por metros quadrados 

INDEFERIDO - 

69 - 
Gab.:P C 2835 . x = 8505 

 INDEFERIDO - 
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x =  

 
x = 3 pessoas por metros quadrados 

69 - 
Gab.:Q B 

2835 . x = 8505 
 

x =  

 
x = 3 pessoas por metros quadrados 

INDEFERIDO - 

69 - 
Gab.:S E 

2835 . x = 8505 
 

x =  

 
x = 3 pessoas por metros quadrados 

INDEFERIDO - 

70 - Gab.:T E 

 
4 . x . (x + 60) = 2800 
x . (x + 60) = 700 
x2 + 60 . x - 700 = 0 
x = 10 m 

INDEFERIDO - 

70 - 
Gab.:Q C 

4 . x . (x + 60) = 2800 
x . (x + 60) = 700 
x2 + 60 . x - 700 = 0 
x = 10 m 

INDEFERIDO - 

70 - 
Gab.:R B 

4 . x . (x + 60) = 2800 
x . (x + 60) = 700 
x2 + 60 . x - 700 = 0 
x = 10 m 

INDEFERIDO - 

70 - 
Gab.:S 

A 

4 . x . (x + 60) = 2800 
x . (x + 60) = 700 
x2 + 60 . x - 700 = 0 
x = 10 m 

INDEFERIDO - 

 


