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RESPOSTAS AOS RECURSOS – NÍVEL SUPERIOR
Disciplina

x

Língua Portuguesa
Sistema Único de Saúde (SUS)
Conhecimento Específico
Emprego:

N° da
Questão

1

Parecer da Banca

Opção de Resposta
por extenso

Ambas trabalham em
busca de soluções
para as necessidades
da sociedade.

A questão menciona a “interdisciplinaridade”, mas o solicitado é sobre a
relação entre os ofícios citados. Ler enunciado e observar o texto:

Deferido ou
Indeferido

Questão
anulada ou
Opção de
Respostacorreta

Indeferido

opção B

As Orações Adjetivas Restritivas não apresentam vírgulas, como as Adjetivas Indeferido
Explicativas. O pronome relativo “que” é utilizado para singular e plural,
atendendo também ao sujeito composto. Caso esse relativo se referisse
apenas a Contadores, a posição das vírgulas teria que ser revista ou não
haveria necessidade da citação do sujeito Administradores.

opção A

…Sobre a relação entre a Administração e as Ciências Contábeis
PRESENTE NO TEXTO, pode-se afirmar que:
No texto:
A Administração e a Contabilidade são ofícios inseridos em uma mesma
área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas. Nesse campo de
conhecimento, estão as profissões que se dedicam a entender as
necessidades da sociedade e traduzi-las em soluções.

5

No 1, fala-se de alguns
profissionais, apenas
os que se reciclam.

6

Analisar e contabilizar.

No poema, o eu poético está analisando e/ou contabilizando perdas e Indeferido
danos, sem possibilidade de oscilação ou equilíbrio do que é passado no
tempo presente.

opção E

7

Atos do passado – Atos
que estão acontecendo
agora.

As formas terminadas em “-ado” e “-ido” são do particípio passado – indicam
ação
já
finalizada
ou
relacionada
com
o
passado.
As formas terminadas em “-ndo” do gerúndio – expressam a ideia de
continuidade temporal.

Indeferido

opção B

8

Substantivo
substantivo.
.

A expressão “tanto” é também SUBSTANTIVO, como no caso em questão, Indeferido
além de estar em outras classes como pronome e adjetivo.

opção A

e

Verificar Dicionários: Houaiss, Aurélio,
Tanto: substantivo masculino
porção, quantidade, quantia indeterminada

Michaelis,

Aulete

e

outros.

9

Passe no DP, pois
estão providenciando
para que seja demitida,
porque
talvez
a
empresa
seja
desativada.

Construções com verbos no Gerúndio são devidamente abonadas e não se
constituem em Gerundismo, que é um desvio gramatical no qual se faz uso
de três formas verbais encadeadas para um só sentido.

Indeferido

opção D

10

Explicativo – Final –
Explicativo.

O primeiro “QUE” é explicativo, com sentido de: pois, porque.

Indeferido

opção E

