
 

1 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO 

  
Cargo: M01 - ASSISTENTE DE CRECHE                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Disciplina: Língua Portuguesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     

Questão Gabarito por extenso Justificativa 
Conclusão 

(Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

2 À descaracterização da cidade. 

De acordo com o texto, Araras, Itaipava, Petrópolis e Teresópolis não 
foram preservadas: "...já mostravam sinais de saturação." e "Ao contrário 
de Petrópolis e Teresópolis, descobertas antes da consciência ecológica, 
Secretário se desenvolvia com a presença forte do Ibama, coibindo 
desmatamento e...". Mas Secretário "mantinha ares de roça" e "Os 
próprios moradores pareciam entender os riscos de a região ter se tornado 
o novo destino na serra e se emprenhavam na preservação dos rios e 
florestas", isto é, os moradores percebiam que Secretário poderia se 
descaracterizar, perder o ar de roça, como as outras cidades citadas. 

INDEFERIDO - 

3 tempo 
Conforme Nova gramática do português contemporâneo, de Celso Cunha 
e Lindley Cintra, 5ª ed, p, 601-602, a conjunção ENQUANTO inicia uma 
oração subordinada indicadora de circunstância de tempo. 

INDEFERIDO - 

4 mantivesse 
No contexto, para que haja coerência verbal com a segunda oração, na 
primeira deve ser empregado o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo 
(mantivesse) e não no pretérito imperfeito do indicativo (mantinha). 

INDEFERIDO - 

6 subordinada adverbial final 

Conforme Nova gramática do português contemporâneo, de Celso Cunha 
e Lindley Cintra, 5ª ed, p.628, a oração destacada no enunciado da 
questão é subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo (expressa 
id0eia de finalidade). 

INDEFERIDO - 

7 comparativo de superioridade 

Em resposta ao recurso interposto, a banca entende que o pedido de 
recurso é procedente. Conforme Nova gramática do português 
contemporâneo, de Celso Cunha e Lindley Cintra, 5ª ed, p. 269, forma-se 
o grau comparativo de igualdade antepondo-se o advérbio TÃO e 
pospondo-se a conjunção COMO ou QUANTO ao adjetivo.  
Sendo assim, a banca decide pelo deferimento e consequente alteração 
do gabarito anteriormente divulgado. 

DEFERIDO comparativo de igualdade 
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13 as - a - à 

Na primeira lacuna, não há crase porque AS PESSOAS é termo que 
funciona como sujeito. Na segunda lacuna, o termo A AMBIÇÃO funciona 
como objeto direto e, portanto, não exige preposição: quem deixa, deixa 
alguma coisa. A terceira coluna, deve ser preenchida com À,  pois o verbo 
dedicar exige preposição A, que se contrai com o artigo A que determina o 
substantivo preservação. 

INDEFERIDO - 

14 vilarejo 
Conforme Gramática - teoria e exercícios, de Paschoalin e Spadoto, p. 48, 
VILAREJO apresenta sufixo que denota diminutivo. 
O substantivo CONDOMÍNIO não apresenta sufixo de diminutivo. 

INDEFERIDO - 

15 vira 
A forma do verbo VER, conjugada no pretérito mais que perfeito do 
indicativo é VIRA (forma simples) e TINHA VISTO ou HAVIA VISTO (forma 
composta). conforme gramáticas e Breviário de verbos. 

INDEFERIDO - 
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Cargo: M02 - ASSISTENTE EDUCACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                

Disciplina: Língua Portuguesa                                                                                                                                                                                                                                                       

     

Questão Gabarito por extenso Justificativa 
Conclusão 

(Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

6 subordinada adverbial final 

Conforme Nova gramática do português contemporâneo, de Celso Cunha 
e Lindley Cintra, 5ª ed, p.628, a oração destacada no enunciado da 
questão é subordinada adverbial fina,l reduzida de infinitivo (expressa ideia 
de finalidade). 

INDEFERIDO - 

7 comparativo de superioridade 

Em resposta ao recurso interposto, a banca entende que o pedido de 
recurso é procedente. Conforme Nova gramática do português 
contemporâneo, de Celso Cunha e Lindley Cintra, 5ª ed, p. 269, forma-se 
o grau comparativo de igualdade antepondo-se o advérbio TÃO e 
pospondo-se a conjunção COMO ou QUANTO ao adjetivo.  
Sendo assim, a banca decide pelo deferimento e consequente alteração 
do gabarito anteriormente divulgado. 

DEFERIDO comparativo de igualdade 

9 casa 
Lê-se em Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa:"eco- El. comp. = 
"casa"...". A mesma informação também pode ser encontrada em 
gramáticas, em Processos de formação de palavras. 

INDEFERIDO - 
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Cargo: M03 - ASSISTENTE ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Disciplina: Língua Portuguesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     

Questão Gabarito por extenso Justificativa 
Conclusão 

(Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

4 mantivesse 
No contexto, para que haja coerência verbal com a segunda oração, na 
primeira deve ser empregado o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo 
(mantivesse) e não no pretérito imperfeito do indicativo (mantinha). 

INDEFERIDO - 

6 subordinada adverbial final 

Conforme Nova gramática do português contemporâneo, de Celso Cunha 
e Lindley Cintra, 5ª ed, p.628, a oração destacada no enunciado da 
questão é subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo (expressa ideia 
de finalidade). 

INDEFERIDO - 

7 comparativo de superioridade 

Em resposta ao recurso interposto, a banca entende que o pedido de 
recurso é procedente. Conforme Nova gramática do português 
contemporâneo, de Celso Cunha e Lindley Cintra, 5ª ed, p. 269, forma-se 
o grau comparativo de igualdade antepondo-se o advérbio TÃO e 
pospondo-se a conjunção COMO ou QUANTO ao adjetivo.  
Sendo assim, a banca decide pelo deferimento e consequente alteração 
do gabarito anteriormente divulgado. 

DEFERIDO comparativo de igualdade 

12 transformaram 
Como na frase indicada no enunciado, o verbo auxiliar (foi) está no 
pretérito perfeito do indicativo, é necessário que o verbo transformar (na 
voz ativa) seja conjugado no mesmo tempo verbal (transformaram). 

INDEFERIDO - 

15 vira 
A forma do verbo VER, conjugada no pretérito mais que perfeito do 
indicativo é VIRA (forma simples) e TINHA VISTO ou HAVIA VISTO (forma 
composta). conforme gramáticas e Breviário de verbos. 

INDEFERIDO - 
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Cargo: M04 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Disciplina: Língua Portuguesa                                                                                                                                                                                                                                                       

     

Questão Gabarito por extenso Justificativa 
Conclusão 

(Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

7 comparativo de superioridade 

Para atender ao princípio de isonomia e transparência, temos a esclarecer 
que conforme Nova gramática do português contemporâneo, de Celso 
Cunha e Lindley Cintra, 5ª ed, p. 269, forma-se o grau comparativo de 
igualdade antepondo-se o advérbio TÃO e pospondo-se a conjunção 
COMO ou QUANTO ao adjetivo. Sendo assim, a banca decide pelo 
deferimento e consequente alteração do gabarito anteriormente divulgado. 

DEFERIDO comparativo de igualdade 
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Cargo: M05 – CUIDADOR PESSOAL 

Disciplina: Língua Portuguesa                                                                                                                                                                                                                                                       

     

Questão Gabarito por extenso Justificativa 
Conclusão 

(Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

7 comparativo de superioridade 

Para atender ao princípio de isonomia e transparência, temos a esclarecer 
que conforme Nova gramática do português contemporâneo, de Celso 
Cunha e Lindley Cintra, 5ª ed, p. 269, forma-se o grau comparativo de 
igualdade antepondo-se o advérbio TÃO e pospondo-se a conjunção 
COMO ou QUANTO ao adjetivo. Sendo assim, a banca decide pelo 
deferimento e consequente alteração do gabarito anteriormente divulgado. 

DEFERIDO comparativo de igualdade 
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Cargo: M06 - TÉCNICO EM REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS                                                                                                                                                                                                    

Disciplina: Língua Portuguesa                                                                                                                                                                                                                                                       

     

Questão Gabarito por extenso Justificativa 
Conclusão 

(Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

7 comparativo de superioridade 

Em resposta ao recurso interposto, a banca entende que o pedido de 
recurso é procedente. Conforme Nova gramática do português 
contemporâneo, de Celso Cunha e Lindley Cintra, 5ª ed, p. 269, forma-se 
o grau comparativo de igualdade antepondo-se o advérbio TÃO e 
pospondo-se a conjunção COMO ou QUANTO ao adjetivo.  
Sendo assim, a banca decide pelo deferimento e consequente alteração 
do gabarito anteriormente divulgado. 

DEFERIDO comparativo de igualdade 
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Cargo: M07 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 30H 

Disciplina: Língua Portuguesa                                                                                                                                                                                                                                                       

     

Questão Gabarito por extenso Justificativa 
Conclusão 

(Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

7 comparativo de superioridade 

Para atender ao princípio de isonomia e transparência, temos a esclarecer 
que conforme Nova gramática do português contemporâneo, de Celso 
Cunha e Lindley Cintra, 5ª ed, p. 269, forma-se o grau comparativo de 
igualdade antepondo-se o advérbio TÃO e pospondo-se a conjunção 
COMO ou QUANTO ao adjetivo. Sendo assim, a banca decide pelo 
deferimento e consequente alteração do gabarito anteriormente divulgado. 

DEFERIDO comparativo de igualdade 
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Cargo: M08 – TÉCNICO DE PRÓTESE DENTÁRIA 

Disciplina: Língua Portuguesa                                                                                                                                                                                                                                                       

     

Questão Gabarito por extenso Justificativa 
Conclusão 

(Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

7 comparativo de superioridade 

Para atender ao princípio de isonomia e transparência, temos a esclarecer 
que conforme Nova gramática do português contemporâneo, de Celso 
Cunha e Lindley Cintra, 5ª ed, p. 269, forma-se o grau comparativo de 
igualdade antepondo-se o advérbio TÃO e pospondo-se a conjunção 
COMO ou QUANTO ao adjetivo. Sendo assim, a banca decide pelo 
deferimento e consequente alteração do gabarito anteriormente divulgado. 

DEFERIDO comparativo de igualdade 
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Cargo: M09 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40H 

Disciplina: Língua Portuguesa                                                                                                                                                                                                                                                       

     

Questão Gabarito por extenso Justificativa 
Conclusão 

(Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

7 comparativo de superioridade 

Para atender ao princípio de isonomia e transparência, temos a esclarecer 
que conforme Nova gramática do português contemporâneo, de Celso 
Cunha e Lindley Cintra, 5ª ed, p. 269, forma-se o grau comparativo de 
igualdade antepondo-se o advérbio TÃO e pospondo-se a conjunção 
COMO ou QUANTO ao adjetivo. Sendo assim, a banca decide pelo 
deferimento e consequente alteração do gabarito anteriormente divulgado. 

DEFERIDO comparativo de igualdade 

 


