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Número de inscrição dos candidatos requisitantes: 

002.931-9; 003.647-1; 004.411-3; 006.383-5; 007.373-3; 007.511-6; 007.934-1; 008.005-5; 008.973-7; 

008.973-7; 010.439-6; 010.459-1; 010.459-1; 011.176-7; 011.176-7; 011.176-7; 011.176-7; 012.512-1; 

012.512-1 e 014.861-1. 

 

Questão 02) 

A banca mantém a letra D como a resposta correta. 

 

Letra A) Flexões da norma culta: couves-flores; couves-flor. Portanto, a frase está com a grafia 

correta. 

Letra B) Flexão da norma culta: cidadãos. Portanto, a frase está com a grafia correta. 

Letra C) Flexão da norma culta: bíceps (tanto no singular quanto no plural). Portanto, a frase 

está com a grafia correta. 

Letra D) Flexão da norma culta: abaixo-assinados. Portanto, a frase está com a grafia incorreta. 

O certo seria: “Hoje em dia, os abaixo-assinados virtuais são muito comuns.” 

Letra E) Flexão da norma culta: degraus. Portanto, a frase está com a grafia correta. 

 

Questão 03) 

A banca mantém a letra B como a resposta correta. 

 

Letra A) Sinonímia: relação de sentido entre dois vocábulos que têm significados muito 

próximos. Não é o caso da palavra destacada. 

Letra B) Polissemia: multiplicidade de significados de uma mesma palavra em diferentes 

contextos. Este é o caso da palavra destacada, pois a palavra “clima” é empregada no primeiro 

quadrinho no sentido de “condições meteorológicas e atmosféricas de determinada reg ião, 

localidade ou lugar” e no último quadrinho, no sentido de “condição ou estado da situação ou 

das coisas; resultado emocional de determinada ação”. 

Letra C) Hiponímia: indica uma relação de hierarquia que uma palavra de significado mais 

específico estabelece com uma palavra de sentido mais amplo. (Ex.: maçã em relação à fruta.) 

Não é o caso da palavra destacada. 

Letra D) Hipérbole: é uma figura de linguagem que dá um exagero intencional ao contexto. Não 

é o caso da palavra destacada. 

Letra E) Hiperonímia: indica uma relação de hierarquia que uma palavra de significado mais 

amplo estabelece com uma palavra de sentido mais específico. (Ex.: fruta em relação à maçã.) 

Não é o caso da palavra destacada. 
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Questão 05) 

A banca mantém a letra E como a resposta correta. 

 

Letra A) “Três meses correram assim, sem que a doença de Paula cedesse uma linha aos 

esforços do médico.” (4º parágrafo). Portanto, a afirmação de que a doença dela começou a 

melhorar antes de três meses de tratamento está incorreta. 

Letra B) O tema central do trecho citado é a doença de Paula e sua tentativa de tratamento. 

Portanto, a afirmação de que o tema do trecho é uma calamidade está incorreta. 

Letra C) “(...) o médico era o primeiro a lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo entregando-

se a mais prudente inação” (4º parágrafo). Portanto, a afirmação de que ela recusava todos os 

cuidados médicos está incorreta. 

Letra D) A repetição é necessária, pois trata-se de uma figura de linguagem (gradação) que 

tem o objetivo de intensificar a ideia. Retirando-se a repetição, haveria prejuízo de sentido, pois 

não indicaria a profundidade pretendida pelo autor. Portanto, a afirmação de que é uma 

repetição desnecessária está incorreta. 

Letra E) “Prudente inação” significa um estado de falta de força ou estímulo para atuar em 

momento de cautela, ou seja, falta de ação por estar sendo cautelosa no momento em que o 

médico a relembra de seu estado de saúde. Portanto, esta afirmação está correta. 

 

Questão 06) 

O edital, no conteúdo programático do Ensino Superior, especifica a matéria "sentido figurado" 

como conhecimento exigido pelos candidatos. Para a elaboração da questão 6, foram 

utilizadas as matérias "flexão verbal" e "sentido figurado", ambas abordadas no edital. Portanto, 

a questão está de acordo com o conhecimento exigido pelos candidatos, não cabendo 

anulação. 

A banca mantém a letra A como a resposta correta. 

 

I. O verbo é defectivo, pois não pode ser conjugado na primeira pessoa. Portanto, a afirmação I 

está correta. 

II. No texto, o verbo “chover” não indica fenômeno da natureza, pois está sendo usado no 

sentido figurado. Portanto, a afirmação II está incorreta. 

III. O verbo, no sentido do texto, não é impessoal, porque não indica fenômeno da natureza e 

apresenta sujeitos (“convite de jantares e bailes” – 1º parágrafo; “as visitas e bilhetes” – 3º 

parágrafo). Portanto, a afirmação III está correta. 

 

Questão 08) 

A banca mantém a letra C como a resposta correta. 
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Letra A) A grafia correta seria: conciliar. As demais estão corretas. 

Letra B) A grafia correta seria: ansioso. As demais estão corretas. 

Letra C) A palavra “abcesso” pode ser escrita de duas maneiras de acordo com a Academia 

Brasileira de Letras e alguns dicionários consagrados, como Michaelis, Aurélio e Aulete: 

“abcesso” e “abscesso”. Portanto, todas as grafias estão corretas neste item. 

Letra D) A grafia correta seria: torção. As demais estão corretas. 

Letra E) A grafia correta seria: fórceps. As demais estão corretas. 

 

Questão 09) 

A banca mantém a letra A como a resposta correta. 

 

As grafias corretas são: 

I. Diferiu (= foi diferente). 

II. Eminente (= que se sobressai pela excelência). 

III. Espectador (= indivíduo que assiste a qualquer tipo de espetáculo). 

IV. Seção (= cada um dos departamentos que compõe um serviço). 

 

A palavra “expectador”, mencionada em seu recurso, se refere à pessoa que está 

na expectativa, o que não é o caso da frase “Muitos comerciais de televisão irritam o 

espectador”, que se refere à pessoa que assiste à TV. 

 

Questão 10) 

A banca mantém a letra E como a resposta correta. 

 

“Concessão” significa: ato ou efeito de conceder (permitir). “Condição” significa: “qualidade, 

estado, índole (de alguém) ou circunstância requeridos ou necessários para que algo ou 

alguém tenha o desempenho adequado.”. A frase não está condicionando o emagrecimento ao 

ato de comer de tudo. Ela diz que você pode comer de tudo ou não e mesmo assim emagrecer. 

Além disso, “mesmo que” é uma conjunção caracteristicamente concessiva. Veja a seguir: 

 

Letra A) Conjunções consecutivas: que (combinada com uma das palavras tal, tanto, tão ou 

tamanho, presentes ou latentes na oração anterior), de forma que, de maneira que, de modo 

que, de sorte que etc. Conjunções conformativas: como, conforme, segundo, consoante etc. 

Portanto, a opção A está incorreta. 

Letra B) Conjunções causais: que (= porque), porque, como (= porque), visto que, visto como, 

já que, uma vez que, desde que etc. Conjunções condicionais: se, caso, uma vez que, sem 
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que, desde que, dado que, com tanto que, salvo se, a menos que, a não ser que etc. Portanto, 

a opção B está incorreta. 

Letra C) Conjunções finais: para que, a fim de que, que, porque. Conjunções condicionais: se, 

caso, uma vez que, sem que, desde que, dado que, com tanto que, salvo se, a menos que, a 

não ser que etc. Portanto, a opção C está incorreta. 

Letra D) Conjunções causais: que (= porque), porque, como (= porque), visto que, visto como, 

já que, uma vez que, desde que etc. Conjunções conformativas: como, conforme, segundo, 

consoante etc. Portanto, a opção D está incorreta. 

Letra E) Conjunções finais: para que, a fim de que, que, porque. Conjunções concessivas: 

embora, ainda que, posto que, bem que, se bem que, apesar de que, mesmo que, nem que, 

que etc. Portanto, a opção E está correta. 


