
 

 

 

SOBRE A PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão 1  

Sugere-se à banca a anulação da questão 1, uma vez que o conteúdo exigido não está 

explicitado no edital.  

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Reconhecimento de tipos e 

gêneros textuais. Domínio da ortografia oficial. Emprego das letras. Emprego da acentuação 

gráfica. Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de 

referenciação, substituição e repetição, de conectores e outros elementos de sequenciação 

textual. 4.2 Emprego/correlação de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura 

morfossintática do período. 5.1 Relações de coordenação entre orações e entre termos da 

oração. 5.2 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Emprego 

dos sinais de pontuação. 5.4 Concordância verbal e nominal. 5.5 Emprego do sinal indicativo 

de crase. 5.6 Colocação dos pronomes átonos. 6Reescritura de frases e parágrafos do texto. 

6.1 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.2 Retextualização de diferentes gêneros 

e níveis de formalidade. 7 Correspondência oficial. 7.1 Adequação da linguagem ao tipo de 

documento. 7.2 Adequação do formato do texto ao gênero. 

O conceito exigido do candidato está no assunto “elementos da narrativa”, que não está 

explicitado no edital. A banca fala sobre “reconhecimento de tipos e gêneros textuais”, o que 

significa avaliar se o candidato consegue reconhecer uma descrição, narração, dissertação, 

argumentação, injunção e diálogo (entre as tipologias), além de diversas possibilidades de 

gêneros, como dissertativo, publicitário, instrucional, informativo etc. Para que a banca 

pudesse cobrar os elementos da narrativa, seria necessário vir explícito no edital (como várias 

outras bancas que cobram esse assunto o fazem) ou então deveria expressar “reconhecimento 

de tipos e gêneros textuais e suas unidades de composição”.  

Questão 2 

Sugere-se a alteração do gabarito da questão 2, de B para A, uma vez que, no terceiro 

parágrafo, não há qualquer subjetividade inscrita no trecho.  

O terceiro parágrafo diz: “Desaparecera igualmente durante o incêndio a senhora do diretor”. 

O parágrafo, marcado por um hipérbato, descreve apenas que a senhora do diretor havia 

sumido durante a ocorrência de um incêndio. Portanto, prezou-se pela objetividade – expressa 

na letra A. 

Questão 7 

Sugere-se a anulação da questão 7, pois há duas respostas possíveis para a questão (letras A e 

B). A forma verbal “dizia” está no pretérito imperfeito do indicativo, assim como “havíamos” e 

“acendiam”.  
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Na letra A, temos “havíamos entrado no salão sem qualquer atraso”. Na construção, há a 

locução verbal “havíamos encontrado”, que representa um tempo composto (pretérito mais-

que-perfeito composto. Todavia, CUNHA (2008) afirma que o pretérito mais-que-perfeito 

composto é “formado do imperfeito do indicativo do verbo ter (ou haver) com o particípio do 

verbo principal.  

Segundo o Houaiss, esta é a conjugação do verbo “haver” no pretérito imperfeito do 

indicativo: 

Eu havia 

Tu havias 

Ele havia 

Nós havíamos 

Vós havíeis 

Eles haviam 

Em outras palavras: “dizia”, “havíamos” e “acendiam” estão todos no pretérito imperfeito do 

indicativo. 
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