
GABARITO COMENTADO – PROVA EBSERH (NÍVEL MÉDIO): 

 

1. Certo – O texto explicitamente afirma que o Estado proibia a utilização de métodos contraceptivos e a prática do 

aborto. Entende-se que essa proibição representava um desestímulo ao controle da natalidade, ou seja, que a 

intenção era desestimular o controle de natalidade e estimular a política pró-natalista, em razão dos motivos 

elencados no final do primeiro parágrafo. Logo, proibir era um meio e desestimular, o fim. 

2. Errado – O texto atribui a política familista e pró-natalistas a outros fatores, não à influência católica, sequer 

mencionada no texto (extrapolação). 

3. Certo. O trecho entre as linhas 8 e 10 valida a afirmação. 

4. Errado.  Com a substituição do ponto por vírgula, a expressão "por cerca de 450 anos" poderia pertencer tanto 

ao período anterior quanto ao posterior. Essa ambiguidade (ou um truncamento), por ser de responsabilidade 

gramatical, não preserva a correção. 

5. Certo – Os termos nucleares (prevalência, interesses, expansão e crescimento), todos regidos pela preposição 

‘de’ contraída com artigo definido a fim de manter a simetria, apresentam o mesmo regente: o nome ‘função’. 

6. Errado – Haveria erro de concordância, visto que o certo seria “adotaram-se dispositivos legais”, com verbo no 

plural para concordar com o sujeito paciente posposto.  

7. Errado – Na frase reescrita, ocorre erro de regência, visto que ‘complementar e ‘privilegiar’ são verbo transitivos 

diretos, não admitindo, pois, preposição. Além disso, haveria quebra do paralelismo com os demais termos da 

enumeração. Tudo isso compromete a correção gramatical. Como há erro gramatical e o item afirma que não 

haveria, sequer há necessidade de confrontar o sentido. 

8. Certo – A forma verbal ‘vigia’ é polissêmica, pois pode indicar verbo vigiar ou viger. No texto, indica viger, ou 

seja, estar em vigência. 

9. Errado – A locução a fim de, que indica finalidade, está grafada de modo errado (“afim de”). Como há erro 

gramatical e o item afirma que não haveria, sequer há necessidade de confrontar o sentido. 

10. Errado –  Segundo o texto, houve aumento do consumo do açúcar por se tratar de alimento recente, não por 

desconhecimento do dano. A afirmação extrapola o texto. 

11. Certo – O item apresenta uma cadeia anafórica do  termo “açúcar”. 

12. Certo – Os termos ileso e incólume são sinônimos, nomeia aquilo que não sofre danos. A propósito, esta mesma 

substituição já havia sido proposta pela banca na prova da PCDF de 2013. 

13. Certo – Não deve haver vírgula entre a conjunção integrante e a oração que ela introduz 

14. Errado – a questão de reescritura cobra correção e sentido. A correção está prejudicada em função de erro de 

acentuação/concordância ( a forma verbal ‘tem’ deveria estar acentuada, para concordar com o núcleo do sujeito 

(“problemas”) 

15. Certo – a afirmação pode ser validada no primeiro parágrafo do texto. 
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