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LÍNGUA PORTUGUESA – E 
 
Questão 2 
Para responder corretamente à questão 2 da prova de língua portuguesa, o candidato deveria observar 
o conteúdo do período que consta entre as linhas 15 e 19: “Para a juíza, embora seja possível que o 
gestor público imponha limites para obedecer às leis orçamentárias, ‘estes limites não devem permitir a 
inobservância de preceitos constitucionais, tais como o direito social à educação e a obrigação da União 
de financiar as instituições de ensino federais.’” A compreensão correta do trecho é a de que, segundo a 
juíza, os preceitos constitucionais devem ser observados. A alternativa D é a correta. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 5 
No período que consta do comando da questão 5 da prova de língua portuguesa ocorre um exemplo de 
desobediência à regra de regência que diz que o verbo implicar é transitivo direto, ou seja, não é regido 
por preposição. A alternativa B é a única correta. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 6 
Na questão 6, todas as alternativas apresentam possíveis sinônimos do verbo “acolher”. Cabia ao 
candidato, porém, observar qual dos verbos melhor expressava a ideia contida no período em análise. O 
verbo “receber”, que constava da alternativa B, não dá conta de expressar a ideia de que a juíza 
considerou procedentes – ou seja, acatou – as ações populares contra o Ministério da Educação. A 
alternativa D é a correta.   
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 8 
A única alternativa da questão 8 que apresenta um termo empregado em sentido conotativo é a A, em 
que ocorre o verbo “derrubar” como sinônimo de invalidar, tornar sem efeito. A alternativa A é, portanto, 
a única correta. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 9 
Para responder corretamente à questão 9, era necessário observar o tipo de relação de sentido que se 
estabelece entre os dois períodos que constam do comando. Ao compreender que estes apenas 
adicionam informações um ao outro, cabia ao candidato identificar o conector (ou conjunção) mais 
adequado para expressar tal relação. A alternativa C, que apresenta uma conjunção aditiva, é a única 
correta.  
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 


