
LÍNGUA PORTUGUESA – D 
 
 
QUESTÃO 1 
Considerando-se o pedido de anulação da 1ª questão, a Banca tem a declarar que o texto “Carta por um 
mundo sem violência” define medidas a nível pessoal, estatal e intercontinental para prevenir e fazer 
cessar conflitos de toda ordem. Embora os princípios apresentados pelos indivíduos e organizações 
laureadas com o Prêmio Nobel da Paz contenham muitas ações concernentes a políticas públicas, 
observa-se que “Esses valores encontram expressão na sua aplicação no relacionamento entre estados, 
grupos e indivíduos (linhas 3 e 4). Nas linhas (6 e 7) tem-se a afirmação constante na resposta da 1ª 
questão, em sua alternativa A “Nossas culturas, histórias e vidas individuais estão interconectadas, e 
nossas ações são interdependentes. Deste modo, a questão correta está na alternativa B. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
QUESTÃO 3 
Considerando-se a solicitação de anulação da questão 3, a Banca tem a dizer o que segue: a alternativa 
correta é aquela que consta no Gabarito Oficial, alternativa B. O comando da questão solicita que sejam 
observadas as relações semânticas disparadas a partir dos conectivos no contexto destacado, a saber, 
explicação, explicação e adversidade. A alternativa A não está correta, uma vez que registra as duas 
primeiras ocorrências como sendo relações de causa e terceira como oposição. Vê-se claramente que as 
duas primeiras não são causa. A alternativa C fica inviabilizada, pois a primeira ocorrência é considerada 
como disparando uma relação semântica de condição. A alternativa D também está incorreta, pois não 
se trata de relações semânticas de inclusão, oposição e explicação. Finalmente a alternativa E está 
também incorreta porque afirma que as relações são de concessão, causa e oposição. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
QUESTÃO 4 
Considerando-se a questão 4, a Banca tem a declarar que o hífen é um sinal diacrítico de pontuação 
usado para ligar elementos de palavras compostas, unir pronomes átonos a verbos, sinalizar a 
translineação de palavras, substituir os parênteses, entre outros. O travessão – muito semelhante em 
forma ao hífen – é usado para indicar mudança de turno entre interlocutores e para isolar palavras ou 
expressões. Segundo Moura Neves (2012), o travessão serve para marcar uma “inserção que quebra o 
fluxo de um enunciado (travessão duplo, uma espécie de parêntese), correspondendo a uma pausa 
acentuada, com mudança de entoação. Deste modo, a Banca altera o gabarito para acatar a alternativa 
D como correta. 
- RECURSO PROCEDENTE 
- RETIFICAR Gabarito para D 
 
 
QUESTÃO 5 
Considerando-se a solicitação de anulação da questão 5, a Banca deseja se posicionar da seguinte forma. 
Primeiramente o enunciado da questão não está ambíguo, pois o mesmo está assim redigido: “Afirma-se 
que os trechos em que há predicados verbal e nominal são:” Ora tal redação não dá margem a erros. A 
conjunção e é clara quanto a adicionar elementos de forma simultânea. A resposta certa é a constante 
na letra A, uma vez que os trechos constantes nessa alternativa são os únicos em que há predicados 
verbal e nominal. São eles: “A violência é uma doença passível de prevenção. Nenhum estado ou 
indivíduo pode estar seguro em meio a um mundo sem segurança. (linhas 1 e 2). E “A afirmação dos 
valores contidos nesta Carta é um passo vital para assegurar a sobrevivência e o desenvolvimento da 
humanidade e a consecução de um mundo sem violência (linhas 10 e 12). Ambos os trechos contém 
predicados verbal e nominal. Portanto, a alternativa correta é a A. Ademais os outros trechos apresentam 
da seguinte forma: (III) predicado verbal; (IV) predicado verbal e (V) predicado verbal. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 


