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Em relação à parte de gramática, a prova da Anvisa foi elaborada em um nível entre médio e 
difícil, principalmente pela complexidade como alguns itens foram elaborados.  
 
Das 9 questões de gramática, 6 foram abordadas diretamente do evento de véspera, o Gran Dicas 
Anvisa.  
 
Merecem destaque as questões de concordância (assunto, como destaquei, sempre explorado 
pelo Cespe). Ele foi cobrado na questão 8, sobre concordância verbal com núcleos partitivos, em 
que é permitida a concordância com o núcleo do sujeito ou o determinante do núcleo, e na 
questão 10, pois a reescritura, para ser ao menos gramaticalmente correta, deveria adotar foi 
promovida, para concordar com "vacinação". O conhecimento sobre sujeito também foi exigido 
na questão 15, pois o sujeito da forma verbal "espera-se" é a oração "que os genéricos sejam bem 
mais baratos". Além disso, o "se" classifica-se como partícula apassivadora, e não como índice de 
indeterminação do sujeito, como sugere o item. Atenção: o Cespe já fez questão semelhante a 15 
em certames anteriores e errou o gabarito, que foi revertido após interposição de recursos. 
Precisamos ficar atentos.  
 
Falando em recursos, se a questão 7 for considerada correta pela banca, haverá a possibilidade de 
recurso. A redação do item apresenta vagueza, ao citar que os acontecimentos são anteriores ao 
momento da fala. Qual fala? O examinador quis dizer que os acontecimentos são anteriores ao 
momento em que o texto foi produzido, uma vez que o texto não apresenta qualquer discurso 
(direto ou indireto) nem verbos dicendi. O adequado seria a banca julgar o item como errado. Mas, 
em se tratando de Cespe, é preciso esperar.  
 
Outra questão debatida no evento diz respeito à colocação pronominal (questão 9). O fator de 
atração foi desrespeitado, independentemente da classificação do pronome "se", o que já incorre 
em erro gramatical. Outro ponto significativamente discutido no evento de ontem foi sobre o que 
é realmente um complemento verbal, assunto explorado na questão, em que o pronome oblíquo 
"no" classifica-se como objeto direto, que é (assim como o objeto indireto) um complemento 
verbal.  
 
No evento, também discutimos sobre pontuação e semântica explicativa, que era a chave para 
resolver as questões 5 e 16. Apesar de a prova apresentar um nível elevado de cobrança (o que 
era esperado, por ser uma prova para uma agência reguladora, com bons salários), tenho certeza 
de que os alunos que se prepararam conosco corretamente conseguiram lograr êxito.  
 
Como afirmei, boa parte das questões da prova foram abordadas em 50 minutos no Gran Dicas.  
 



 
 

 

 

Além disso, se considerarmos o que explorei no curso completo de gramática, cursos em 
exercícios da Banca Cespe e aulões no YouTube, garanto que A PROVA INTEIRA foi trabalhada! 
Parabéns aos que corretamente aproveitaram o tempo de preparação para o concurso com os 
materiais certos!  
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