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QUESTÃO 1. ERRADO 

Segundo o último período, há três fatores responsáveis pelo fato de os laboratórios frequentemente não 

realizarem todos os tipos de análise: curso, insuficiência de recursos ou pouco demanda. O item restringe 

o fato à pouca demanda, além de desconsiderar a circunstância do advérbio "frequentemente". 

QUESTÃO 2. CORRETO 

O terceiro período apresenta um exemplo de precisão; o quarto, o de um investigador que interroga um 

suspeito (um mesmo personagem desempenhando funções de diversos profissionais). Notem que não se 

usou o termo 'respectivamente' para indicar os exemplos, o que torna o item correto. O uso de 

'respectivamente' invalidaria a afirmação. 

QUESTÃO 3. ERRADO 

O objetivo do texto é confrontar a realidade da ciência forense como muito distante da apresentada nas séries 

de TV, mas não há defesa da ideia de suspensão da veiculação desse tipo de produção em nenhum 

momento do texto. 

QUESTÃO 4. ERRADO 

A frase "A especialização tornou-se uma norma desde o final de década de 80 do século passado" permite 

inferir que a especialização não era uma norma, ou seja, que o profissional generalista era a norma, não 

que TODOS eram generalistas. 

QUESTÃO 5. CERTO 

O texto atende todas as exigências da redação oficial, como correção gramatical e clareza, além de manter o 

sentido do trecho original. 

QUESTÃO 6. CERTO 

A posição proclítica do ‘se’ proposta pela banca está de acordo com o que preconiza a correção gramatical, 

visto que não há impedimento a essa colocação. É bom lembrar que a próclise está proibida de forma 

absoluta em início de período e, de forma relativa, após pausa, exceto se houver termo intercalado. Vale 

também ressaltar que não há necessidade de haver fator de próclise na frase para que essa colocação esteja 

correta. Se não houver impedimento, a próclise é validada pela norma gramatical. 

QUESTÃO 7. CERTO 

A oração é um caso (recorrentemente cobrado pelo Cespe) de sujeito partitivo acompanhado de termo 

determinante, situação em que o verbo pode concordar com o núcleo do termo partitivo (nesta frase, 

“maioria”) ou com o do termo determinante (na frase, “laboratórios”).  



 
QUESTÃO 8. ERRADO 

A ideia de continuidade e duração do gerúndio, marcada no trecho original, seria eliminada com a reescrita 

proposta pelo item. Além disso, a oração reduzida associa-se à ideia de modo ou tempo (noções 

circunstanciais, ou seja, relacionadas a orações adverbiais), não à ideia de caracterização dos profissionais, 

como sugere a frase reescrita, que desenvolve a oração reduzida em adjetiva restritiva. 

QUESTÃO 9. ERRADO 

O deslocamento da expressão ‘ou não’ afetaria o sentido da frase, porque haveria mudança do termo 

referente, ou seja, do termo ao qual se vincula a expressão e o qual é por ela modificado. 

No trecho original, ‘ou não’ vincula-se ao termo ‘capaz’; na primeira reescritura, a ‘é’; na terceira, a ‘realizar’. 

QUESTÃO 10. ERRADO 

Haveria mudança de sentido. No trecho original, predomina a ideia de que “ninguém é especialista em todas 

as questões”; na reescritura, a ênfase recai sobre “É necessário que o cientista forense conheça os recursos 

das outras disciplinas”. Logo, embora a correção fosse preservada, haveria alteração de sentido. 

QUESTÃO 11. ERRADO 

Na linha 41, o sinal de dois pontos foi utilizado para introduzir um discurso direto. 

QUESTÃO 12. CERTO 

O termo “dificuldade” rege as preposições DE ou EM. Neste contexto, sequer haveria mudança de sentido, 

mas é bom destacar que as questões semânticas não foram abordadas pelo item, que se concentra na 

correção gramatical. É uma questão de regência nominal, sobre as preposições regidas pelo substantivo 

“dificuldade”. 
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