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RESPOSTAS AOS RECURSOS
Disciplina

X

Língua Portuguesa (Nível Médio)
Sistema Único de Saúde (SUS)
Conhecimento Específico
Cargo:

N° da
Questão

01

Opção de Resposta por
extenso

Parecer da Banca

Narração com alguns traços O texto é, predominantemente, narrativo. Há um narrador onisciente, de
descritivos.
3ª pessoa, que tem conhecimento total dos personagens e fatos. Não é Indeferido
descritivo, porque não se atém a detalhar lugares, não há emprego
abundante de adjetivos.

02

Desde que não atrapalhe A banca considera que a questão não incorporou os itens de comando DEFERIDO
os estudos, pode ensaiar necessários que desdobrem na opção correta de resposta, assim indica
toda quarta-feira.
sua anulação.

03

Locução
formada
feminina.

05

06

por

Questão anulada ou
Opção de Resposta
correta

Deferido ou
Indeferido

adverbial As justificativas dos recursos não se referem a esta questão. Não há
palavra sublinhamento e não foi solicitada nenhuma avaliação. O uso da crase Indeferido
está correto.

Comunicar
o O propósito do texto é informar, considerando-se que o título e seis
descobrimento da barreira parágrafos se referem a este tema.
Indeferido
submersa de 7 mil anos.
Representação escrita da Rima é recurso estilístico e não variedade linguística
Indeferido
fala.

C

ANULADA

E

A

B

07

08

“ O que se põe em questão Por apresentar duas respostas a serem consideradas como corretas DEFERIDO
e disputa, igualmente se entendemos pela anulação da questão.
põe em dúvida; e quem
duvida da sua fé, qualquer
que seja, já é herege dela.
“ (Padre Antônio Vieira).
Na periferia, onde a O uso de onde passou a ser usado em muitas construções, como
Indeferido
pobreza é maior, o pronome relativo, no entanto, seu uso é restrito à noção de lugar.
saneamento básico não
chega.
Exemplificar
escrito.

o

E

texto Na questão não há ideia de enumeração e não se refere à pontuação.
Indeferido

09
10

ANULADA

Receba,
Vossa Por apresentar duas respostas a serem consideradas como corretas DEFERIDO
Excelência, nossos votos entendemos pela anulação da questão.
de vida longa.

C
ANULADA

