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Língua Portuguesa
Questão

Tipo de Recurso

Alternativa
sugerida

Justificativa

PARECER
A única resposta correta é a E, conforme foi
divulgado, já que “compraz-se” é sinônimo de deleitase, e “alheio”, de outrem.

6

Alteração de
alternativa

C

a letra E, nao esta meio sem
sentido, a letra correta nao seria a Na alternativa C, identifica-se NÃO pode substituir
“COMPRAZ-SE”, pois não traduz a mesma ideia,
letra C.
embora do próximo possa substituir “alheio”.
O recurso não procede e o gabarito fica mantido.

14

Anulação da questão

N

A questão da 14, do texto
anterior, ta com um problema no
terceiro paragrafo, pois tem aspas
iniciando a citação do autor e ele
não fecha, e isso prejudica na
alternativa "E"

A única resposta correta é a B, pois “Segundo”
evidencia a polifonia existente no texto, introduz
desdobramentos do que foi dito antes e equivale a
“De acordo com”.
A ausência das aspas, na linha 26 do texto, é
perfeitamente entendida, já que, a seguir, vem um
comentário do autor do texto, o que sinaliza o
esquecimento das aspas que em nada compromete a
cobrança feita na questão. É bom lembrar que a
alternativa que se reporta às aspas em geral é falsa.

Assim sendo, não vemos como isso poderia impedir o
candidato de chegar à alternativa correta.
O recurso não procede e o gabarito fica mantido.

14

Anulação da questão

N

No texto "Na contramão das
probabilidades", há uma abertura
de aspas no terceiro paragrafo, e
não ocorre o seu devido
fechamento, não concretizando a
citação do autor. E na alternativa
"E" há uma preposição em que
refere-se as aspas.

A única resposta correta é a B, pois “Segundo”
evidencia a polifonia existente no texto, introduz
desdobramentos do que foi dito antes e equivale a
“De acordo com”.
A ausência das aspas, na linha 26 do texto, é
perfeitamente entendida, já que, a seguir, vem um
comentário do autor do texto, o que sinaliza o
esquecimento das aspas que em nada compromete a
cobrança feita na questão. É bom lembrar que a
alternativa que se reporta às aspas em geral é falsa.
Assim sendo,não vemos como isso poderia impedir o
candidatode chegar à alternativa correta.
O recurso não procede e o gabarito fica mantido.

