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DDiisscciipplliinnaa::  LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA    
 

QUESTÃO 01.   
Situação: Recurso Procedente.  

RECURSO:  
Os recursos argumentam que a questão está ilegível por problema de impressão.  

JUSTIFICATIVA:  

 Os recursos foram acatados.   
 

 
QUESTÃO 04.    
Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
Os recursos argumentam que a questão possui dois gabaritos, a alternativa A e B; e D e E. Um outro recurso alega que o texto utilizado 
para a questão traz informações não relevantes sobre redes de computadores e redes sociais.   

JUSTIFICATIVA:  

 Os questionamentos dos recursos não procedem. O enunciado da questão diz: Leia o texto a seguir e responda à questão 04. 
Desta forma, é o texto que deve ser considerado, somente ele,   não outras informações que temos sobre redes de 
computadores e redes sociais.  

 A questão solicita que se leia o excerto e que se aponte a exceção que não  pode ser  inferida pela leitura do texto.   
 A assertiva A está CORRETA. O texto traz essa informação quando diz (...) em matérias ao estilo “10 dicas de como usar 

Twitter, por exemplo, desconsidera o papel do sujeito, os diferentes níveis de familiaridade com as ferramentas e com o próprio 
conhecimento das diferentes linguagens e atores sociais que perpassam as redes digitais”.  

 A assertiva B está INCORRETA. O texto não faz uma analise positiva sobre a opinião dos pseudo-especialistas, pois 
chamá-los de "pseudo" já reforça a negatividade do uso do termo. Inclusive, o texto  reforça a negatividade com a expressão 
"esse senso comum que perpassa publicações jornalísticas". Outrossim, o termo senso comum é pejorativo e não acadêmico.  

 A assertiva D está CORRETA. O texto faz essa inferência quando diz que “a utilização de jargões tem o intuito de simplificar 
processos simbólicos e sociais que a atravessam.” 

 A assertiva E está CORRETA. O texto diz que “os espaços da internet são múltiplos e diversos, incluindo uma ampla variedade 
de atores sociais, subculturas, classes sociais e nichos que não estão nem um pouco desconectados do “mundo off-line”; muito 
pelo contrário,  se atravessam em processos e fluxos comunicacionais de contiguidade e de disputa simbólica”.   

REITERAMOS QUE A ALTERNATIVA CORRETA DA QUESTÃO 04 É A LETRA B. 
  
 
QUESTÃO 05.  
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO:  
Os recursos argumentam que a questão tem três alternativas corretas (A, C e D). 

JUSTIFICATIVA:  

 A letra A está INCORRETA, pois o uso das aspas no título não tem como objetivo utilizar-se do recurso da ironia, mas um 
sentido conotativo para dar ênfase ao título, sobretudo, à palavra ‘sangra’. O uso da aspas aponta para sentido metafórico da 
palavra, sem teor de ironia. 

 A letra C está CORRETA. A expressão “Em alguns minutos...” é um adjunto adverbial de tempo, não uma oração subordinada 
adverbial temporal. 

 A letra D está INCORRETA. A expressão [...],”saudoso escritor,”[...], é um aposto, não um vocativo.  
REITERAMOS QUE A ALTERNATIVA CORRETA DA QUESTÃO 05 É A LETRA C. 

Bibliografia: 

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48.ed. São Paulo: 2008. 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/Lucerna, 2009. 
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 5.ed. Rio de Janeiro: Lexicon, 2008. 



QUESTÃO 06.  
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO:  
Os recursos argumentam que a questão tem duas alternativas corretas (C e E). 

JUSTIFICATIVA:  

 
 A letra C está CORRETA. Em “Aqui se trabalha com tranquilidade”, o uso da partícula se exerce a função de Índice de 

Indeterminação do Sujeito. Neste caso, não é possível identificar o agente da ação verbal. O verbo trabalhar é intransitivo, 
portanto, a partícula se tem função de Índice de Indeterminação do Sujeito. 

 A letra E está INCORRETA. Em: “Digita-se trabalho escolar”, o uso da partícula se exerce a função de partícula apassivadora, 
não Índice de Indeterminação do Sujeito. Neste exemplo, o enunciado pode ser passado para a voz passiva: “Trabalho escolar é 
digitado.”   

REITERAMOS QUE A ALTERNATIVA CORRETA DA QUESTÃO 06 É A LETRA C. 
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QUESTÃO 07.  
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO:  
Os recursos argumentam que além dos itens II, III e IV estarem corretos, o item I também está correto. 

JUSTIFICATIVA:  

 Em I: “Precisam-se de profissionais habilitados”, o uso da partícula se é de Indeterminação do Sujeito, portanto, não acontece a 
concordância verbal. O verbo precisar é transitivo indireto, portanto, fica na terceira pessoa do singular e o se indetermina o 
sujeito. Alternativa INCORRETA. 

 Em II: “A maior parte dos torcedores gritavam sem cessar”, neste caso, sendo o sujeito uma expressão quantitativa, “A maior 
parte...”, o verbo, quando posposto ao sujeito, pode ir para o singular ou plural. Alternativa CORRETA. 

 Em III: “Batiam nove horas no relógio da ...”, o verbo bater concorda regularmente com o sujeito ‘nove horas’. Alternativa 
CORRETA. 

 Em IV: Os Estados Unidos decidiram...”, certos substantivos próprios de forma plural levam o verbo para o plural. Alternativa 
CORRETA. 

REITERAMOS QUE A ALTERNATIVA CORRETA DA QUESTÃO 07 É A LETRA D. 
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QUESTÃO 08.     
Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
Os recursos solicitam a anulação da questão.  

JUSTIFICATIVA:  

A assertiva E está CORRETA. O elemento ‘bastante’, na acepção de suficiente, é adjetivo, deve  concordar número com o substantivo: 
por exemplo: Não houve provas bastantes (suficientes) para condenar o réu.  
REITERAMOS QUE A ALTERNATIVA CORRETA DA QUESTÃO 08 É A LETRA E. 
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QUESTÃO 09.     
Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
Os recursos argumentam que na assertiva IV o verbo assistir está de acordo com as regras de regência verbal da norma culta.  



JUSTIFICATIVA:  

 A alternativa assertiva IV é INCORRETA. Os questionamentos dos recursos não procedem.  A questão considera as regras de 
regência verbal prescritas pela norma culta da língua e não a variedade coloquial. Na questão, o verbo assistir empregado com o 
sentido de ver, presenciar  é transitivo indireto e pede a preposição a. Como exemplo, temos: Nós assistimos ao filme que 
estava em cartaz. 

REITERAMOS QUE A ALTERNATIVA CORRETA DA QUESTÃO 09 É A LETRA B. 

Bibliografia: 
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QUESTÃO 10.  
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO:  
Os recursos argumentam que além da alternativa A, a letra D também está correta. 

JUSTIFICATIVA:  

 A letra D está INCORRETA. Neste caso, a variedade escrita culta aceita o uso de vírgula entre termos da (completa) oração 
subordinada adverbial concessiva, “Apesar da explicação do professor ter sido muito clara, havia alunos na sala com muitas 
dúvidas". O substantivo "explicação" pede um complemento nominal de sentido que  não pode vir separado por vírgula.  

REITERAMOS QUE A ALTERNATIVA CORRETA DA QUESTÃO 10 É A LETRA A. 
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QUESTÃO 11.  
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO:  
Os recursos argumentam que podem ser corretas as alternativas A, B, D e E. Além disso, assinalam que o uso da exclamação no último 
verso prejudica a leitura e interpretação do enunciado e do comando. 

JUSTIFICATIVA:  

 O elemento “Nada” no último verso não pode exercer as seguintes funções:  

 adjetivo – não tem a função de modificar o substantivo; 

 interjeição – não traduz uma estado emotivo; 

 substantivo – não tem a idéia de designar ou nomear um ser ou elemento. É importante esclarecer que, neste exemplo, 
também temos a ausência do artigo para caracterizá-lo como substantivo. 

 Neste caso, o “Nada”, dentre as alternativas destacadas, só pode exercer a função de pronome. Como elemento que integra a 3ª 
pessoa do discurso, a pessoa é designada de modo vago, imprecisa e indeterminada. “Nada” é compreendido aqui no sentido de 
não ter existência futura. 

 Embora tenha sido inserido no enunciado um ponto de exclamação na expressão, “Nada, nadador!”, isto não equivale à anulação 
da questão, visto que o comando não se refere a exigir a leitura dos recursos estilísticos ou uso da pontuação, mas a CLASSE 
GRAMATICAL que ocupa o elemento “Nada”.  No texto, sem o uso da exclamação, o termo "Nada" exerce a função de pronome 
indefinido. 

REITERAMOS QUE A ALTERNATIVA CORRETA DA QUESTÃO 11 É A LETRA E. 
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QUESTÃO 12.  
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO:  
O recurso argumenta que o verbo lamber é transitivo e intransitivo. Portanto, o gabarito está incorreto.  

JUSTIFICATIVA:  



 De fato, o verbo lamber pode ser transitivo e intransitivo, mas no enunciado “A água te lambe”, o verbo é transitivo direto. O 
pronome "te" exerce a função de objeto direto para a forma verbal lambe. 

REITERAMOS QUE A ALTERNATIVA CORRETA DA QUESTÃO 12 É A LETRA D. 

Bibliografia: 
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QUESTÃO 13.      
Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
Os recursos discordam do emprego da crase nas assertivas e apontam que a resposta seria a alternativa A. Outro recurso aponta a 
alternativa C como gabarito. E um recurso diz que há erro na formulação da pergunta, pois não se usa a crase e sim essa é um 
`fenômeno`.  

JUSTIFICATIVA:  

 A questão solicita que o candidato assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas deixadas no texto com relação 
ao uso da crase.  

 A  letra D está CORRETA porque:  

 “Parto em expedição às provas que vivi”. (preposição a + artigo a = às). O substantivo expedição é regido pela preposição a.  

 “A verdade ordenada é uma mentira”. (artigo a). O substantivo verdade pede o uso do artigo definido e suas variantes 

 “Assisto à revoada de insetos das ciladas”. (o verbo é transitivo indireto, com a preposição a), no sentido de presenciar, estar 
presente a. (preposição a + artigo a). O verbo assistir quando empregado no sentido de ver é regido pela preposição a. 

REITERAMOS QUE A ALTERNATIVA CORRETA DA QUESTÃO 13 É A LETRA D. 

Bibliografia: 

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48.ed. São Paulo: 2008. 
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QUESTÃO 14.       
Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
Os recursos discordam do gabarito e sugerem que a alternativa D seja a correta. Outro recurso discorda de que o texto trate de um tema 
universal.  

JUSTIFICATIVA:  

 

 A questão solicita que o candidato leia as assertivas para responder à questão 14.  
 A assertiva I está CORRETA. A assertiva diz: “O texto faz referência a alguns temas universais, como a angústia e a solidão”. 

Consideram-se universais temas como o amor, o ódio, a morte, a vida, a solidão, a angústia, o adultério. Esses temas além de 
universais são atemporais e fazem parte da existência humana, estando presentes em discussões, entre tantas, da literatura, 
filosofia, sociologia e psicologia.   

 A assertiva II está CORRETA. A assertiva diz “O primeiro enunciado do texto possui uma objetividade na redação, que sem 
rodeios divulga a finalidade do anúncio”. A objetividade é em relação à finalidade do anuncio e não em relação à descrição do 
provável pretendente. A primeira frase do enunciado diz de forma sucinta e direta o objetivo do anúncio: “procura pessoa do sexo 
oposto para fim de casamento”.  

REITERAMOS QUE A ALTERNATIVA CORRETA DA QUESTÃO 14 É A LETRA E. 
 
 
QUESTÃO 15.  
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO:  
Parte dos recursos argumenta que a alternativa correta é a letra D; outra assinala que não existe nenhuma alternativa correta solicitando a 
anulação da questão.  

JUSTIFICATIVA:  

 O enunciado solicita que o candidato identifique no texto as relações de sentido do conectivo “mas”. A proposta não é apenas 
reconhecer a classificação da conjunção como função gramatical.  



 Para a questão, é preciso esclarecer que o ponto de partida deverá ser, de fato, o sentido, ou seja, a lógica das relações que são 
estabelecidas entre as orações. Portanto, no primeiro caso, o “mas” admite uma sequência de frases que permite adicionar 
ideias. “O interessado deve ser pessoa sensível, que goste de ouvir música + (ideia 1) + seja alegre (ideia 2) + (ideia 3)... + “que 
tenha bom humor” (ideia 4)..., mas que também saiba chorar (+ideia). Não é possível caracterizar, aqui neste exemplo, oposição 
de ideias.  

 Além disso, em [...] “mas que também saiba chorar”, última frase que caracteriza soma, o elemento também, exerce, neste caso, 
a ideia de soma de argumento em favor de uma mesma sequência de ideias. No segundo e terceiro caso, a sequência de idéias 
é de oposição, não de soma. 

 O uso do mas,  no primeiro  caso, aparece como uma soma às outras várias qualidades exigidas à pessoa que se procura. No 
segundo caso, o mas tem sentido de oposição, pois opõe o sentido de preferências de sabores entre carne vermelha (bife) e 
carne branca e de ave (peru). No último caso, o anúncio fala que não há exigência sobre aparência, beleza e  inteligência, 
entretanto, o mas  propõe uma exigência que acarreta no sentido de oposição. Dentre todas as qualidades irrelevantes, a única 
que não pode faltar é a sensibilidade ou o romantismo de "oferecer flores de vez em quando". 

REITERAMOS QUE A ALTERNATIVA CORRETA DA QUESTÃO 15 É A LETRA A. 

Bibliografia: 

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48.ed. São Paulo: 2008. 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/Lucerna, 2009. 
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DDiisscciipplliinnaa::  NNOOÇÇÕÕEESS  DDEE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA    

  

QUESTÃO 17  
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 

Os recursos argumentam a inexistência da opção "Contas de Usuário e Segurança Familiar" e os passos necessários para a criação de 
uma conta de usuário no Windows 7. 
JUSTIFICATIVA: 
O questionamento do recurso não procede. A opção "Contas de Usuário e Segurança Familiar" existe, conforme pode ser vista na Figura 
abaixo. 
 

 
 
 



Com relação aos passos necessários da criação de uma conta de usuário, as alternativas da referida questão já informam um certo local 
que precisa ser acessado como, por exemplo, o painel de controle ou o windows explorer. Assim, o acesso a este local é independente, 
podendo ser realizado via mouse ou teclado (através do botão Iniciar). Portanto, a alternativa "B" está correta uma vez que informa que a 
partir de um local (no caso Painel de Controle), pode-se criar contas acessando uma outra opção, no caso "Contas de Usuário e 
Segurança Familiar". 
Assim, a banca RATIFICA o gabarito preliminar. 
 
 
QUESTÃO 20 
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 

O recurso argumenta que as duas primeiras letras da palavra "GMail" estão em maiúscula. 

JUSTIFICATIVA: 
O fato da segunda letra da palavra "GMail" estar em maiúsculo não traz prejuízos à afirmação apresentada na assertiva IV da referida 
questão, embora o comumente utilizado seja Gmail. 
Assim, a banca RATIFICA o gabarito preliminar. 
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