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JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

 

 
Conforme Edital n° 001/2018 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa/MG, a 

empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas 

Objetivas, divulgado em 23/04/2018, ordenados por ordem de vaga, conforme a seguir: 

ALFABETIZADO 

 

Questão 12 

INDEFERIDO 

Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

- Problemas simples envolvendo as 04 (quatro) operações matemáticas (somar, subtrair, 

multiplicar e dividir) 

2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma questão de 

concurso público: 

- enunciado 

- comando 

- alternativas 

3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

Resolução da questão: 

355 sacos de arroz x 5kg cada saco de arroz = 1775 kg 

Em cada cesta haviam 3 sacos de feijão e cada qual pesando 2 kg. Logo 355 cestas x 6 kg de 

feijão = 2130 Kg 

Somando 1775 + 2130 = 3905 kg. 

Gabarito mantido, opção correta -  letra D 

 

 

  

Nome Inscrição Vaga 

Vera Lúcia Alves Costa 935015 10 – Auxiliar de Serviços Gerais 
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FUNDAMENTAL - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

Questão 16  

INDEFERIDO 

De acordo com as regras de direção defensiva ‘’é obrigatório manter o farol aceso, quando 

em circulação, de dia ou à noite’’. Portanto, a alternativa é falsa.  

Resposta correta: Letra D  

MÉDIO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 15- Questão 16 e Questão 17 

INDEFERIDO 
 
As questões ora objeto de recursos estão dentro dos padrões técnicos de elaboração, bem 
como as respectivas respostas condizem com o gabarito oficial. Ademais, o(a) candidato(a) não 
preencheu os requisitos necessários para formular seu recurso, conforme as normas de edital. 
Ou seja, não houve argumentação lógica e consistente, nem indicação da bibliografia 
pesquisada e sequer razões de seu inconformismo. Solicitar esclarecimentos porque não 
entendeu o resultado do gabarito é justamente a essência da prova de um processo de seleção 
público, a qual requer do candidato ao cargo ou função pública interpretação do que fora 
solicitado na questão. A saber: 
 
9.1, d: O recurso será redigido com argumentação lógica e consistente (...); (grifos nossos) 

 
9.2:  Os recursos que tenham por objeto as questões, o gabarito e o resultado das provas 
devem conter a indicação clara do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e 
da resposta divulgada na publicação oficial, além da indicação da bibliografia pesquisada, 
referente a cada questão recorrida, bem como as razões de seu inconformismo (...). (grifos 
nossos) 
 

 

 

Nome Inscrição Vaga 

Lidiomar Pereira Souza 933275 24 – Motorista de veículos pesados 

Nome Inscrição Vaga 

José Milton Vieira Jardim 915661 25 – Motorista de veículos leves 

Nome Inscrição Vaga 

Rubslene Martins Da Silva 927000 38 – Técnico Agrícola 
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Questão 15 

INDEFERIDO 

A questão pede para identificar o tipo de tratamento para dengue que está sendo demonstrado 

na figura. Sabendo a definição de cada tipo de tratamento: 

Tratamento RESIDUAL: Atua por contato com o inseto e consiste na aplicação de grandes 

partículas do inseticida que ofereça estabilidade química. O objetivo é atingir o mosquito 

adulto que pousar na área tratada  

Tratamento ESPACIAL: Consiste em colocar gotículas pulverizadas do inseticida na massa 

de ar. 

Tratamento FOCAL: Refere-se às ações de eliminação de larvas em criadouros, usando 

larvicida. 

De acordo com a imagem, a alternativa correta é a letra ‘’A’’ – Tratamento Residual. 

Referência: BRASIL. Ministério da Saúde. DENGUE: instruções para pessoal de combate ao vetor: 

manual de normas técnicas. 3. Ed., rev. Brasília: Ministério da Saúde: Fundação Nacional de Saúde, 

2001. 

Questão 20 

INDEFERIDO 

De acordo com enunciado da questão era para identificar a alternativa que não estava correta 

dentre as propostas. 

Modo de transmissão: Os ovos do S. mansoni são eliminados pelas fezes do hospedeiro 
infectado (homem). Na água, eclodem, liberando uma larva ciliada denominada miracídio, que 
infecta o caramujo. Após 4 a 6 semanas, abandonam o caramujo, na forma de cercária, ficando 
livres nas águas naturais. O contato humano com águas infectadas pelas cercárias é a maneira 
pela qual o indivíduo adquire a esquistossomose. 

Referência: Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 4. ed. ampl.– Brasília: 
Ministério da Saúde, 2004. Pág 127 

Desta forma a alternativa correta na referida questão é a letra ‘’C’’. 

 

 

 

 

 

Nome Inscrição Vaga 

Jeferson dos Santos Medeiros 916936 
08 – Agente de Combate a 

Endemias 
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MÉDIO – PORTUGUÊS 

 

 

 

 

Questão 07 

INDEFERIDO 

Referência: Gramática de língua Portuguesa-Pasquale Cipro Neto, Ulisses Infante-São 

Paulo-Scipione-pág. 543. 

Questão 08 

INDEFERIDO 

O conceito de ditongo nasal vai além dos conhecidos como junção de vogais e semivogais. As 

explicações abaixo de sites de prestígio e um dos gramáticos mais conceituados da atualidade 

esclarecem e justificam a resposta D como correta. 

d) quanto ao papel das CAVIDADES BUCAL e NASAL as vogais podem ser orais e nasais. São 

orais aquelas cuja ressonância se produz na boca. Há sete vogais tônicas orais (/à/, /é/, /é/, /i/, 

/6/, /ô/, /u/), cinco orais átonas, por não haver aqui distinção entre /é/ e /é/, jó/ e /Ô/ (/a/, /e/, /i/, 

/o/, /u/) e três reduzidas (/a/, /i/, /0). São nasais as vogais que, em sua produção, ressoam nas 

fossas nasais. Há cinco vogais nasais (/ã/, /~e/, /~i/, /õ/, /~u/): lã, canto, campina, vento, 

ventania, límpido, vizinhança, conde, condessa, tunda... 

É um fenômeno da ressonância, e não da saída do ar, o que opõe os fonemas orais aos 

nasais. 

Ditongos Nasais 

1-/yã/ criança 

Nome Inscrição Vaga 

Israel Dos Santos Teixeira 916520 
08 – Agente de Combate a 

Endemias 

Nome Inscrição Vaga 

Simonia Ferreira Magalhaes De Souza 916141 39 – Técnico de Saúde Bucal 

Nome Inscrição Vaga 

Erica Rodrigues De Sousa Dias 917899 42 –Técnico de Enfermagem 

Eliane Aguilar Cardoso De Araujo 918638 42 – Técnico de Enfermagem 

Nome Inscrição Vaga 

Jessyca Rhayanne Silva De Souza 915815 07 – Agente Administrativo  

Lais Andressa Santos Martins 922658 07 – Agente Administrativo 
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2-/wa/ quando 

3-/wê/ frequente, quinquênio, depoente. 

4-/wi/ arquindo, quinquênio, moinho. 

Referências : Moderna Gramatica Portuguesa- Editora Nova Fronteira-Rio de Janeiro-

Evanildo Bechara- pág. 50-51. 

Nos ditongos orais, durante a pronúncia da vogal e da semivogal, a passagem do ar é feita 
apenas pela boca. Podem ser abertos ou fechados. 

Exemplos de ditongos orais: 

 ai (pai); 
 éi (papéis); 
 au (degrau); 
 ou (ouro); 
 ui (fui). 

Nos ditongos nasais, durante a pronúncia da vogal e da semivogal, a passagem do ar é feita 
pela boca e pelo nariz. São sempre fechados. 

Exemplos de ditongos nasais: 

 ão (pão); 
 õe (limões); 
 ãe (mãe); 
 am (falam); 
 em (sabem). 

Referência: https://www.normaculta.com.br/palavras-com-ditongo/ 

Questão 09 

DEFERIDO 

Há erro material. A questão B deveria conter as parônimas diferir e deferir. Da forma que foi 

apresentada induz ao erro. Questão anulada. 
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SUPERIOR- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 18 

INDEFERIDO 

De acordo com Gabarito lançado no site no dia 23/04/2018 a alternativa correta da referida 
questão é a letra ‘’A’’. Uma vez que, relatórios de cozinha, de direção escolar e de fisioterapia 
não estão no escopo do profissional assistente social. 
 
Não há necessidade de corrigir a questão visto que de acordo com o gabarito disponível foi 
lançada a alternativa correta. 
 

Questão 14 

INDEFERIDO 
 
O(A) candidato(a) em sua fundamentação recursal, solicitando a mudança de gabarito para a 
opção “a”, a qual acredita ser a mais próxima do enunciado, pois as palavras 
“interdisciplinaridade” e “multiprofissional” não condizem com a opção “d”, torna-se confuso ao 
mencionar que “... apesar de não haver uma definição específica de Processo Organizacional 
de Saúde”. A Sistematização da Assistência de Enfermagem é um tema objeto de resolução 
normativa do Conselho de classe, bem como foi amplamente divulgado no conteúdo 
programático. Não há que se falar em outra resposta tão objetiva quanto o enunciado da 
questão. 
 
Mantêm-se gabarito oficial inalterado. 

Questão 15 

INDEFERIDO 
 
Os (as) candidatos(as), em suas fundamentações recursais, colacionaram os artigos de 
aplicação de penalidades do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem vinculando-os 
ora ao art. 12 do Código de Ética de 2007 (Resolução COFEN n. 311/2007), ora ao art. 45 do 
Código de Ética de 2017 (Resolução COFEN n. 564/2017). No conteúdo programático do edital 

Nome Inscrição Vaga 

Fernanda Da Silva Pinto 919087 09- Assistente Social 

Nome Inscrição Vaga 

Thaíza Pêgo Coutinho 915960 13 - Enfermeiro 

Talita Dos Santos De Souza 921305 13 - Enfermeiro 

Edmayre Magna Cardoso Jardim 939766 13 - Enfermeiro 

Fabiana Sena Ferreira 929536 13 - Enfermeiro 

Daisy Guimarães da Silva 943752 13 -Enfermeiro 

Valdenia Lopes De Souza 919550 13 -Enfermeiro 
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a disciplina a ser estudada está relacionada ao Código de Ética de 2007, pois até a publicação 
do referido edital a Resolução CONFEN 564/2017 estava ainda no período “vacatio legis”, uma 
vez que a eficácia de sua vigência só se tornaria prática após 120 dias de sua publicação.  
 
Não obstante, a análise recursal levou em consideração ambos fundamentos. Os artigos assim 
preceituam: 
 

Art. 12 (Cod. Et. 2007): Assegurar à pessoa, família e coletividade 
assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, 
negligência ou imprudência. 
 
Art. 45 (Cod. Et. 2017): Prestar assistência de Enfermagem livre de danos 
decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. 

 
Válidas e corretas as argumentações apresentadas, uma vez que em se tratando de 
penalidades, ao infringir o conteúdo do art. 12 ou do art. 45, o profissional está sujeito às penas 
de advertência verbal (somente art. 12), multa, censura, suspensão do exercício profissional e 
cassação do direito ao exercício profissional. Ou seja, as opções da questão trazem justamente 
as penalidades previstas para o ato imperito, negligente ou imprudente. Porém, a questão exige 
uma maior concentração do candidato, sem perder o foco da objetividade, característica 
fundamental de questão de múltipla escolha, ao fazê-lo avaliar todo o conteúdo do Capítulo VI 
do Código de Ética (2007), sobretudo o art. 124, o qual é categórico ao afirmar que as 
penalidades “somente poderão ser aplicadas, cumulativamente, quando houver infração a mais 
de um artigo”, ou do Capítulo V do Código de Ética (2017), sobretudo o art. 114, o qual também 
é categórico ao afirmar o mesmo alhures. Por ser uma questão que testa os conhecimentos 
técnicos (questões específicas da profissão), a mesma ao trazer em todas as opções 
penalidades (propositalmente pela banca elaboradora), exige do candidato destreza em indicar 
qual a penalidade mais gravosa para o profissional, que, sem qualquer dúvida, é a pena de 
cassação do direito ao exercício profissional. 
 

Questão 17 

INDEFERIDO 
 
A questão ao mencionar sobre os princípios gerais de administração, além, de no próprio 
enunciado do significado do pretenso princípio preceituar a palavra “prescrição”, quis, inclusive, 
chamar atenção para a questão da segurança, ou seja, tornar seguro a administração 
medicamentosa e não forçar ou criar um princípio chamado “Princípio da Segurança”. E isso 
está até mesmo disposto na própria fundamentação do(a) candidato(a), quando o mesmo diz,  
 
por meio de citação didática, que “são princípios da enfermagem relacionados à segurança”. 
Ao longo de sua fundamentação ele(a) menciona várias vezes a palavra segurança e suas 
derivações, mas não no sentido de princípio e sim de um cuidado a ser tomado. Até mesmo por 
eliminação de opções, não resta dúvida de que o princípio geral vinculado ao significado 
colocado na questão é o princípio da prescrição e evolução de enfermagem. 
 
Mantêm-se gabarito oficial inalterado. 

 

 

 



8 
 

 

Questão 12 

INDEFERIDO 
 
A disposição das opções de respostas não altera a sequência prevista no edital, sendo quatro 
opções de respostas: a, b, c, d.  
 

Questão 13 

INDEFERIDO 
 
Em questão de múltipla escolha não cabe o subjetivismo. O enunciado da questão é objetivo e 
direto, devendo o candidato atentar nas diretrizes ali contidas. Ora, a própria fundamentação 
do(a) candidato(a) em seu recurso preceitua que fundação em radier, baldrame e blocos de 
fundações são rasas ou superficiais e que as sapatas “são dimensionadas para que as tensões 
de tração que atuam sobre a fundação sejam resistidas pela armadura e não pelo concreto”. 
Justamente o que o enunciado da questão traz. 
 

Questão 20 

INDEFERIDO 
 
Trata-se de clássica questão de legislação, indo de encontro ao conteúdo programático do 
edital. Não obstante a fundamentação recursal do(a) candidato(a), a questão é objetiva e não 
tolera interpretações, mas sim a literalidade das disposições contidas na Seção XIII, do Capítulo 
V, do Título II da CLT (arts. 189 a 197). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Inscrição Vaga 

Mateus Lima Castro 930519 16 – Engenheiro Civil 

Géssica Maria Santos Andrade 924004 16 – Engenheiro Civil 

Marcus Vinicius Rodrigues Oliveira 927793 16 – Engenheiro Civil 

Anne Caroline De Souza Santos 943610 16 – Engenheiro Civil 

Mielly Mariane Araujo Da Silva 916992 16 – Engenheiro Civil 
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Questão 17 

INDEFERIDO 
 
Não há que se justificar a anulação da questão por ser a opção “vaga”, na concepção do(a) 
candidato(a). Ora, o subjetivismo em questões de múltipla escolha não se deve fazer presente. 
O farmacêutico está sim habilitado e deve prescrever medicações, justamente para a proteção, 
promoção e recuperação da saúde do paciente. Quanto ao tipo de medicações, a questão não 
abordou essa restrição, bem como as outras opções são por si, de acordo com o tema proposto, 
já são eliminadas. 
 

 

Questão 18 

INDEFERIDO 
 
A própria questão, em seu corpo, trata evidentemente do tema de Defesa Sanitária, quando 
cita: Serviço Veterinário Oficial, saúde pública, saúde animal, saúde humana. A Defesa 
Sanitária Animal visa, dentre várias ações, a prevenção, o controle e a erradicação das 
doenças. Ademais, no conteúdo programático das disciplinas específicas há a menção do tema 
como um dos principais assuntos a serem estudados, inclusive o relacionando com “legislação 
federal”. 
 

 

Questão 12 

INDEFERIDO 
 
O(A) candidato(a) fundamenta que a sentença “todos os carboidratos são de origem vegetal” 
deveria ser Verdadeira e não Falsa como trouxe o gabarito. O que não assiste razão, pois ao 
afirmar categoricamente que todos os carboidratos são de origem vegetal, estará excluindo 
qualquer outro carboidrato, até mesmo o mel, que é um carboidrato e não é de origem vegetal. 
 

 

Nome Inscrição Vaga 

Syndie Dailane Jardim Figueiró 928403 18 –Farmacêutico/Bioquímico 

Nome Inscrição Vaga 

Iara Fabiola Batista Rocha 941757 23 –Médico Veterinário 

Nome Inscrição Vaga 

Tarsilla Catarina Souza Jardim 919436 26 -Nutricionista 

Euslany Lago Botelho 926745 26 -Nutricionista 

Cindy Emanuely Pereira Miranda 925652 26 -Nutricionista 
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Questão 15 

INDEFERIDO 
 
Pois no gabarito lançado no site dia 23/04/2018 a alternativa já havia sido corrigida para letra 
‘’A’’. Uma vez que, a recuperação do paciente após uma cirurgia bariátrica deverá se dar por 
uma dieta a base de líquido. 
 
Questão 16 

INDEFERIDO 
 
A Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) é uma diretriz do Ministério da 
Saúde, especificamente da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAM), inserindo-se 
como eixo estratégico da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), tendo como 
enfoque prioritário a realização de um direito humano básico, que proporcione a realização de 
práticas alimentares apropriadas dos pontos de vista biológico e sociocultural, bem como o uso 
sustentável do meio ambiente. Basicamente em todas as cartilhas e doutrinas sobre o assunto 
haverá essa nomenclatura e significado. A questão exige do candidato um conhecimento sobre 
a promoção da saúde. 
 

Questão 18 

INDEFERIDO 
 
Nutrição enteral é o nome que se dá a um tipo de tratamento destinado a indivíduos que não 
podem ou não conseguem se alimentar totalmente pela boca, a despeito de contarem com a 
integridade do aparelho digestivo. Assim, esses pacientes recebem a alimentação por meio de 
um tubo ou sonda flexível. A obstrução gástrica é uma clássica contraindicação de nutrição 
enteral, bem como a semiobstrução intestinal e a instabilidade hemodinâmica. O(A) 
candidato(a) mesmo citando fontes bibliográficas e fundamentando seu recurso, encontrou-se 
equivocado ao conceituar obstrução gástrica. Ademais, a necessidade de alimentação noturna 
faz com que a criança necessite de uma terapia nutricional enteral, objetivando a melhora na 
ingestão de alimentos. 

 

Questão 12 

INDEFERIDO 
 
A pericoronarite é uma afecção dos tecidos moles que circundam a coroa de um dente. Ainda 
mais quando se mostra de forma recorrente, torna-se uma clássica indicação para remoção, 
juntamente com processos patológicos associados ao elemento e falta de espaço. Nos dentes 
inclusos, para sua remoção, sem dúvida, numa questão objetiva onde são mencionadas 
indicações clássicas para remoção de dente incluso, a opção de exceção é aquela que trata de 
processos infecciosos agudos. 
 

Nome Inscrição Vaga 

Ianny Kathariny Dias Moreira 942051 27 – Odontologo 20h 

Jackeline De Sousa Barroso 943718 27 – Odontologo 20h 

Angela Chaves Vieira 915886 27 – Odontologo 20h 
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SUPERIOR- PORTUGUÊS 

 

 

 

 

Nome Inscrição Vaga 

Vivian Alves Dos Santos 934362 11 –Educador Físico 

Hallys Brondson Freire Alves 933987 11 –Educador Físico 

Nome Inscrição Vaga 

Ludimila Loyola Santos 935196 09 – Assistente Social 

Virlane Freire Martins 938402 09 – Assistente Social 

Fernanda Da Silva Pinto 919087 09 – Assistente Social 

Nome Inscrição Vaga 

Valdenia Lopes de Souza 919550 13- Enfermeiro 

Thaíza Pêgo Coutinho 915960 13 - Enfermeiro 

Edmayre Magna Cardoso Jardim 939766 13 - Enfermeiro 

Herica Da Rocha Gomes 916562 13 - Enfermeiro 

Fabiana Sena Ferreira 929536 13 - Enfermeiro 

Laisse Ribeiro Amaral 943470 13 - Enfermeiro 

Walquiria De Souza Costa 916376 13 - Enfermeiro 

Talita Dos Santos De Souza 921305 13 - Enfermeiro 

Nome Inscrição Vaga 

Maraisa Rodrigues Cassiano 919424 15 – Engenheiro ambiental 

Nome Inscrição Vaga 

Géssica Maria Santos Andrade 924004 16- Engenheiro Civil 

Italo De Sa Nunes 928667 16- Engenheiro Civil 

Marcus Vinicius Rodrigues Oliveira 927793 16- Engenheiro Civil 

Mateus Lima Castro 930519 16- Engenheiro Civil 

Joyce Amara Ribeiro 917745 16- Engenheiro Civil 

João  Henrique Pereira Loyola 930900 16- Engenheiro Civil 

Nome Inscrição Vaga 



12 
 

 

 

 

 

Questão 02 

INDEFERIDO 

A questão foi anulada conforme gabarito divulgado em 23/04/2018. 

Questão 05 

INDEFERIDO 

Marque a alternativa que a colocação pronominal foi INCORRETAMENTE utilizada no par de 

afirmativas de acordo com a norma culta: 

 

(A) Parece-nos que não poderá ir ao jogo. 

      Mostrá-lo-ei que estou certa sempre. 

(B) Dir-nos-ão que as mulheres não devem almejar o poder.  

      Contaram-me que meu nome estava na lista.  

(C) Apresento-lhe meu futuro esposo. 

      Falar-vos-iam que ganhastes o prêmio da loteria. 

(D) Não falaram-me que poderia vir aqui novamente. 

      Jamais cumprimentaram-se novamente. 

Observe o enunciado “Marque a alternativa que a colocação pronominal foi 

INCORRETAMENTE utilizada no par de afirmativas de acordo com a norma culta:” 
 

A alternativa que deveria ser marcada é a alternativa que possuísse um par que a colocação 

pronominal estivesse incorreta, sendo a única alternativa assim a alternativa D.  

Mantém-se a resposta gabaritada.  

Eduarda Marina Magalhães de Moura 936524 21 - Fonoaudiólogo 

Nome Inscrição Vaga 

Tarsilla Catarina Souza Jardim 919436 26 - Nutricionista 

Nome Inscrição Vaga 

Creusa Maria Vieira De Sousa Dantos 934160 33- Professor I 

Viviane Soares Siqueira 928653 33- Professor I 

Nome Inscrição Vaga 

Luana Alves Almeida 916813 35 - Psicólogo 

Ana Karoline Oliveira Do Nascimento 930100 35 - Psicólogo 

Crismaria Luiz Jardim 917701 35 - Psicólogo 

Carla Junia Pinheiro De Sousa 927341 35 - Psicólogo 
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Questão 06 

INDEFERIDO 

A digitação não interfere na interpretação, pois qualquer que seja a forma de leitura ela será 

igual.  

Questão 07 

INDEFERIDO 

O candidato não deixa claro qual o desacordo da frase da letra C, porém a mesma está correta. 
Ela possui verbo SER + PARTICÍPIO do verbo principal (foi julgado). A frase também possui 
sujeito paciente e agente da passiva, demonstrando que ela está na voz passiva e o verbo é 
transitivo direto. Concluindo, a frase pode ser passada para voz ativa validando-a.  
Mantém-se a resposta gabaritada. 
 
Voz ativa. 
 
A história sempre julgou formar pensamentos um direito pertinente aos homens.   
 

a) Voz passiva analítica: é expressa por uma locução verbal formada pelo verbo ser + 

particípio do verbo principal. 

 

Exemplo: O gato foi retirado da árvore pelo bombeiro. 

O culpado sempre é descoberto. 

 

Perceba como ocorre a construção do verbo ser (foi/é) com o particípio passado dos 

verbos retirar (retirado) e descobrir (descoberto). 

É importante ressaltar que somente os verbos transitivos diretos, que sintaticamente têm 

como complemento verbal objetos diretos, podem expressar a voz passiva. 

 

b) Voz passiva sintética ou pronominal: é formada pelo acréscimo do pronome pessoal se, 

na função de partícula apassivadora, a uma forma verbal na 3ª pessoa. 

 

Exemplo: Não se vê uma pessoa nesta sala. 

Descobre-se sempre o culpado. 

 

Note a presença da partícula apassivadora (se) junto ao verbo na construção da voz passiva 

sintética. 
Referência: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/diferencas-entre-voz-passiva-
analitica-voz-passiva-.htm 

 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/verbo-2.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/transitividade-verbal.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/pronome.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/diferencas-entre-voz-passiva-analitica-voz-passiva-.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/diferencas-entre-voz-passiva-analitica-voz-passiva-.htm
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Voz passiva analítica 

É formada por um verbo auxiliar (normalmente o verbo ser), mais o particípio de um verbo 
transitivo, seguindo quase sempre a estrutura: sujeito paciente + verbo auxiliar + particípio + 
preposição + agente da passiva. 

Referência: https://www.normaculta.com.br/vozes-verbais/ 
 

Questão 09 

DEFERIDO 

A questão deve ser anulada, pois há duas questões corretas. A letra C e D. 

 

Marajó: Marajoara   

Guatemala: Guatemalteco 

 

Referências: Gramática da Língua Portuguesa, de Domingos Paschoal Cegala (pág. 159 e 

160). 

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/ 

 

Belo Horizonte, 07 de Maio de 2018 
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