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RESPOSTAS AOS RECURSOS – NÍVEL MÉDIO 

Disciplina 

    ( X ) Língua Portuguesa 

    (    ) Sistema Único de Saúde (SUS) 
    (    ) Conhecimento Específico 

 
 Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
         
 

N° da 
Questão 

Opção de Resposta por 
extenso 

 
Parecer da 

Banca 

Deferido ou 
Indeferido 

Questão anulada 
ou Opção de 

Resposta correta 

1 Locução prepositiva formada 
por palavra feminina. 
 
 

Argumentação errada, por não se tratar de locução adverbial, mas sim, 
prepositiva (1) 
A resposta não se aplica à questão (2) 
A questão não se refere à regência do verbo "construir" (3 e 4) 

 Sem argumentação (5) 

 Indeferido Gabarito mantido na 
Letra C 

            
 
 
 

2 
 
            

 

 

DESCRIÇÃO 

 

O texto é, predominantemente, descritivo, por detalhar aspectos da 
personagem Aurélia, enfatizando as impressões, qualidades, 
sensações, características e observações sobre ela. O texto é um 
retrato verbal da personagem. Não há ação nem relação de 
anterioridade e posterioridade entre as frases, predominando o 
emprego de substantivos e adjetivos, uso da comparação e de 
verbos de ligação. Descrição é uma narração detalhada sobre algo 
ou alguém, por meio de enumeração de características ou eventos. 

Indeferidos (6 
a 68). Todos 
os recursos  
apresentam a 
mesma 
argumentação. 

Gabarito mantido na 
Letra A 

            
 
 
         3 
 
 
 
            

“Morre lentamente quem 
se transforma em escravo 
do hábito, repetindo todos 
os dias os mesmos 
trajetos, quem não muda 
de marca, não se arrisca a 
vestir uma nova cor ou não 
conversa com quem não 
conhece. Morre 
lentamente quem faz da 

Todas as palavras estão corretamente acentuadas.  

Ânsia é uma palavra paroxítona, terminada em ditongo. De acordo 
com as normas ortográficas, deve ser acentuada. (69, 70 e 71) 

Indeferido Gabarito mantido na 
Letra C 



televisão o seu guru.” 
(Martha Medeiros). 

 
 
        4     

Um terço dos imóveis 
couberam aos filhos. 
 

O recurso não se refere à questão.(72 73,75,77,78) 

No caso de expressão partitiva, o verbo pode ficar no singular ou 
no plural (74,76, 79,80, 81,82) 

 

 
 
Indeferido 

Gabarito mantido na 
Letra B 

        5  É este, acredito eu, o livro que, 
por motivos políticos, foi 
censurado. 
 
 

O erro de pontuação, na opção A está na falta do travessão, antes da 
fala. Não há separação de sujeito e predicado. Nada foi pedido em 
relação ao uso de aspas. (83, 84, 85,87, 88, 89, 90,91,92.93) 

 
 
Indeferido 

Gabarito mantido na 
Letra D 

        6            Apresentar o projeto "Tinder de 
livros". 
 
 

Considerando que, de fato, as alternativas B e E podem ser 

consideradas corretas, a banca decide anular a questão. (94 a 132) 

 

DEFERIDOS ANULADA 

        7  Ressaltar   uma forma 
carinhosa de tratamento.  
 
 

O uso de diminutivos, neste segmento do texto, tem como objetivo 
mostrar uma forma carinhosa de se dirigir à namorada. Não se 
encontram, nas outras opções, intenção diversa. (133, 134, 135, 136, 
137) 

Indeferidos Gabarito mantido na 
Letra B 

       8 Informa as consequências que 
o ato de dirigir alcoolizado 
acarreta. 
 
 

Recurso caótico (138) Não há como deixar de entender a informação 
do texto, que se refere, às consequências de dirigir embriagado. As 
outras opções não se referem às penas que são aplicadas aos que 
desobedecem esta lei. (139, 140, 141, 142) 

 
 
Indeferidos 

Gabarito mantido na 
Letra A 

       10 Às vezes ignoramos o por quê 
de suas atitudes. 
 

Na alternativa E, podemos substituir o "por que" por "pelo/a qual". 
Nenhum dos argumentos dos recursos pode ser aceito.  (143,144, 
145, 146, 147, 148, 149) 

 
Indeferidos 

Gabarito mantido na 
Letra E 

 


