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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 03 da Prova Objetiva para o cargo de 
DENTISTA. 

 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 665/14, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o item 8 
do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014, vem, respeitosamente, 
divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo, identificado em epígrafe, no sentido 
de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a alternativa correta correspondente a questão tem 
fundamento na gramática da norma culta da língua portuguesa. 
 

Veja: Português Esquematizado – Agnaldo Martino, Editora Saraiva, 2011. 
 
“■ 4.2.1.1.1. Sujeito determinado 
 
Ocorre quando se pode determinar o elemento ao qual o predicado se refere: 
Os operários cruzaram os braços logo cedo. 
Os operários = sujeito determinado, pois podemos identificar o termo ao qual se atribui o ato de 
cruzar os braços. 
 
Passamos férias maravilhosas. 
O sujeito (termo sobre o qual se projeta a ação de passar) está implícito na desinência verbal 
“Passamos”. Temos então sujeito determinado ou desinencial. 
 
O sujeito determinado pode ser simples ou composto: 
 
■ Sujeito simples — aquele que apresenta apenas um núcleo: 
Muitos funcionários das repartições públicas de São Paulo estão afastados. 
As minhas duas belas primas do interior chegaram. 
Alguém comeu o meu pudim! 
Quem chegou? 
“Saí, afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios.” (Machado de 
Assis)Vieste aqui para estudar. 
 
Quando o núcleo está expresso na frase, chamamo-lo de sujeito simples claro. 
Quando o núcleo não está expresso na frase, chamamo-lo de sujeito simples oculto, ou desinencial, 
ou não expresso, ou implícito, ou elíptico. 
 
Curiosidade: A Nomenclatura Gramatical Brasileira não reconhece o sujeito oculto ou elíptico; para a 
NGB, será determinado apenas. 
 
■ Sujeito composto — aquele que apresenta dois ou mais núcleos: 
Eu e ela chegamos a um acordo. 
A presidenta e seus ministros participaram das comemorações do Dia da Independência.” 



 
           P R E F E I T U R A M U N I C I PA L  D E  M O G I  M I R I M  

                  Estado de São Paulo – Brasil 
 

                  Rua Dr. José Alves, 129 – Centro – Fones: (19) 3814-1000 
 
 
 

Concurso Público 01/2014 
 

 
 

 
Se considerarmos a Gramática da Língua Portuguesa ensinada nas escolas oficiais a questão deverá 
ser considerada e a alternativa correta é a c. 
 
 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 08 da Prova Objetiva para o cargo de 
DENTISTA. 

 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 665/14, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o item 8 
do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014, vem, respeitosamente, 
divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo, identificado em epígrafe, no sentido 
de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a alternativa correta correspondente a questão tem 
fundamento na gramática da norma culta da língua portuguesa. 
 
Vícios de linguagem são expressões que pronunciamos de forma incorreta ou que às vezes, mesmo 
estando corretas, dão margem a interpretações incorretas.  
 
Solecismo é a infração de alguma das regras da sintaxe, seja de concordância verbal ou nominal, 
regência ou colocação. 
  
Portanto, vícios de linguagem são variações linguísticas que afrontam a norma culta. 
 
 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 25 da Prova Objetiva para o cargo de 
DENTISTA. 

 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 665/14, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o item 8 
do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014, vem, respeitosamente, 
divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo, identificado em epígrafe, no sentido 
de que o mesmo foi PROVIDO, posto que, de fato, faltam dados para a real interpretação e 
resolução da questão. 
 
Por esta razão, foi anulada a questão de número 25, para o cargo de: DENTISTA. 

 
 
 
 
 
 
 

Mogi Mirim, 19 de janeiro de 2015. 
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