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ANÁLISE DOS RECURSOS 

CONTRA FORMULAÇÃO DA QUESTÃO E DISCORDÂNCIA COM O GABARITO PROVISÓRIO 
 
CARGO: PROFESSOR  

Dados da solicitação 01 

QUESTÃO 02 02) "Uma recém-nascida, que havia sido enterrada viva em uma panela de barro no norte 
da Índia, [...]" (linhas 1 e 2). Assinale a alternativa que representa corretamente a 
definição da oração entre vírgulas, introduzida pela partícula "que": 
 
A) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
B) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
C) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 
D) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

 

 

DESCRIÇÃO  
Fundamentação 
das inscrições: 
16 – 20 – 25 – 
36 – 37.  
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RESPOSTA 
BANCA 

DEFERIDO – ALTERAÇÃO DE GABARITO DE C PARA B. 
 
De acordo com Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para 
Concursos), as orações subordinadas adjetivas explicativas “Explicam, estendem o 
significado, exprimem o sentido geral do substantivo antecedente. Geralmente o 
substantivo ou pronome substantivo representa um ser único. As orações 
adjetivas explicativas possuem um valor aproximado de um aposto explicativo. 
Podem, portanto, ser retiradas da oração sem prejuízo para o sentido. Aparecem 
na escrita isoladas por vírgula(s).” 
Portanto, deve-se proceder com a alteração do gabarito de: 
Alternativa C) Oração subordinada substantiva completiva nominal. Para: 
Alternativa B) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
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CARGO: EDUCAÇÃO FÍSICA 

Dados da solicitação 02 

QUESTÃO 22 22) Sobre o jogo de “Queimada” é correto afirmar que: 
 
Se a bola antes de bater no jogador, tocar o chão, este será considerado "Queimado". 
Se o atleta segurar a bola e cair com ela dominada, não será considerado "Queimado" 
mesmo que a bola toque o chão. 
Se a bola bater, simultaneamente, no chão e no jogador, este será considerado 
"Queimado". 
Se, no mesmo lançamento, a bola bater em 02 (dois) ou mais jogadores da mesma 
equipe e depois cair no chão, somente o primeiro a tocar na bola será considerado 
“Queimado”. 
 
Quantas vezes o capitão da equipe de queimada tem direito a ser “Queimado”? 
 

A) Apenas uma vez, como todos os jogadores. 

B) Duas vezes, podendo ceder uma vida. 

C) Três vezes, podendo ceder duas vidas. 

D) Cinco vezes, podendo ceder três vidas. 

DESCRIÇÃO 1 

 

Descrição 2 

 

RESPOSTA 
BANCA 
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Dados da solicitação 03 

QUESTÃO 23 Quantas vezes o capitão da equipe de queimada tem direito a ser “Queimado”? 
 

A) Apenas uma vez, como todos os jogadores. 

B) Duas vezes, podendo ceder uma vida. 

C) Três vezes, podendo ceder duas vidas. 

D) Cinco vezes, podendo ceder três vidas. 

DESCRIÇÃO 1 

 

RESPOSTA 
BANCA 

 

 


