Respostas aos Recursos
Processo Seletivo – Pintadas 01/2019

 Nível Médio – Língua Portuguesa
- QUESTÃO 04: Na questão de nº04 a resposta pelo gabarito é a letra A. Porém para os cargos
de tec. de enfermagem e orientador social vcs consideraram a letra C. Portanto nessa linha eu
ganho mais uma questão.
RESPOSTA
Conforme já respondido em recurso anterior, houve alteração de gabarito da letra A, PARA
LETRA C, pois o predicado é nominal e não verbal.
Assim, houve alteração de gabarito de A para C.
RECURSO IMPROCEDENTE – MANTER GABARITO – LETRA C.

- QUESTÃO 09: A referente questão traz um equívoco quanto ao modo e forma verbal
perguntada na questão. A questão traz como gabarito correto a opção ‘a’, que cita entre
parênteses o verbo viajem e afirma em seguida que o mesmo está no modo indicativo e no
pretérito imperfeito. Porém, FUNDAMENTAÇÃO Viajem é a forma do verbo viajar e está
conjugada na 3.ª pessoa do plural do presente do subjuntivo (que eles viajem) ou na 3.ª
pessoa do plural do imperativo (viajem eles). Portanto, não existe alternativa correta entre as
que estão na prova, uma vez que a opção ‘a’ que o gabarito traz como correta está errada pelo
fato de que o verbo viajem que aparece na opção não está no modo indicativo e nem no
pretérito perfeito, mas sim no presente do subjuntivo.
RESPOSTA
Os três verbos estão entre parênteses fazendo referências às ações verbais, entretanto está
bem claro na proposição “a forma verbal viajavam está no pretérito imperfeito e exprime um
fato anterior ao momento e que se fala, mas não o toma como concluído; logo a forma verbal
analisada e que serve de referência é viajavam, como está bem explícito na questão.
A alternativa não pede para analisar os verbos entre parênteses, mas especificamente as
formas verbais: a forma verbal viajavam está no pretérito imperfeito e exprime um fato
anterior ao momento em que se fala, mas não o toma como concluído; as formas verbais
encontrou e exclamou estão no pretérito perfeito e exprimem um fato passado já
concluído. A forma verbal encontramos exprime um fato que ocorre no presente., logo as
formas verbais a se referem o comando da questão estão especificadas na questão.
RECURSO IMPROCEDENTE – MANTER GABARITO.
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