
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS 

 
 

PROCESSO SELETIVO À MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNA – MOBIN 2018 
LÍNGUA PORTUGUESA – Área II 

 
 
Questão 10 
A questão 10 teve como objeto de conteúdo “a norma culta”, particularmente a concordância verbal, com 
a seguinte proposta: solicitou aos candidatos que reconhecessem formas de concordância em adequação 
com regras da norma culta. Foram apresentadas para as alternativas de (A) até (E) a reescritura de 
trechos tomados do texto-base, entre as quais havia uma proposta que não atendia aos princípios gerais 
de concordância gramatical. Abaixo, identifica-se a alternativa (E), objeto do recurso: 
(E) Com essa ideia na mente, pesquisadores estão agora procurando descobrir as condições ambientais 
ótimas que permitam que a semente da atenção e compaixão pelos outros amadureça em crianças.” – 
Com essa ideia na mente, pesquisadores estão agora procurando descobrir as condições ambientais 
ótimas que permitam que a semente da atenção e compaixão pelos outros amadureçam em crianças. 
(linhas 54 a 56) 
 

Esta alternativa não contempla a resposta certa, pois nela o enunciado “a semente da atenção e 
compaixão pelos outros amadureçam em crianças” apresenta uma concordância em desacordo com 
os princípios lógico-gramaticais de concordância. Sabe-se que, segundo a regra formal de concordância 
verbal, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, e se o sujeito é formado de um núcleo e de 
termos adjuntos, como é o caso de [a semente da atenção e da compaixão pelos outros], deve-se 
observar qual o núcleo do sujeito, pois é com este que a concordância formal vai se estabelecer. No 
enunciado em tela, [semente] é o núcleo do sujeito e se apresenta na forma singular, de modo que o 
verbo estabelecerá concordância com esse núcleo e não com os termos adjuntos [atenção e compaixão]. 
 

Em face do exposto, confirmamos que o gabarito da questão 10 é (B), e declaramos que não procede o 
recurso feito contra a referida questão. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 


