
GABARITO COMENTADO – PROVA EBSERH (NÍVEL SUPERIOR): 

TEXTO I 

Item 1 – ERRADO. Não se pode inferir das informações do texto que o governo vendia a 

particulares todos o excedente de explosivos não utilizados – em primeiro lugar, porque o texto 

diz apenas que “Noticiam que o governo vende (...) – ora, se “noticiam” pode não ser verdadeira 

a notícia. Em segundo lugar, porque a notícia é de que o governo venderia grandes quantidades 

(não o total dela) de pólvora e, ainda, somente quando avariada. 

Item 2 – ERRADO.  Pelo trecho da linha 10 “convinha que se averiguassem bem as causas 

das explosões” e pela passagem das linhas 13 e 14 “(...) e creio que até hoje não têm as 

autoridades chegado a resultados positivos” não é possível concluir que as autoridades se 

“eximiam” de investigar as causas das explosões, mas sim que elas não o faziam da forma 

adequada.   

 Item 3 – CERTO.  Pelas informações constantes no trecho das linhas 4 e 5 “A ideia que se 

faz do Rio é a de que ele é um vasto paiol, e que vivemos sempre ameaçados  de ir pelos ares 

(...)” e pela passagem da linha 8 até a linha 11 “Certamente (...), convinha que se averiguassem 

bem as causas das explosões, se são acidentais ou propositais, a fim de serem removidas na 

medida do possível.” pode-se inferir corretamente que o autor concorda com a ideia de que a 

cidade do Rio de Janeiro assemelhava-se a um vasto paiol. 

TEXTO II 

Item 10 – ERRADO. Em primeiro lugar, porque não houve aumento progressivo – em 2010 

a incidência foi maior (6.173,8) do que a de 2015 (5.070,8 até outubro). E em segundo lugar, 

porque o aumento está mais relacionado com a circulação dos múltiplos sorotipos do vírus e 

não à resistência do mosquito às medidas de controle. 

Item 11 – ERRADO. Dentro dos denominados Pontos Estratégicos (PEs) é que ocorriam as 

delimitações de foco – no caso de serem detectados sítios positivos. Ou seja, a delimitação do 

foco ocorria “após a identificação dos Pontos Estratégicos” e somente se houvesse a 

constatação de sítios positivos nesses PEs.  

Item 12 – CERTO. A inserção de uma vírgula após o termo “Logo”, na linha 18, faria com 

que o advérbio de tempo se transformasse em uma conjunção conclusiva, alterando 

imediatamente o sentido do trecho em que se tal elemento de referenciação se encontra – ainda 

que mantenha preservada a correção gramatical.  

Item 13 – CERTO. A preposição que introduz a expressão “com a introdução dos demais 

sorotipos” estabelece uma ideia de causa entre a introdução dos sorotipos e o comportamento 

cíclico das incidências de casos autóctones da dengue no município de São José do Rio Preto. 

Item 14 – ERRADO. O vocábulo “mosquito” tem como referentes o termo “Aedes Aegipt”, 

mas o vocábulo “patógeno”, já que o referente de “Aedes Aegipt” é “vetor”, na linha 38, e não 

“patógeno” na linha 39.  

Item 15 – CERTO. a eliminação da preposição “em”, na linha 3, mantém a correção 

gramatical do texto, embora cause leve mudança de sentido. Mas, note-se que o examinador 

menciona apenas “correção gramatical”.   
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