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 QUESTÃO NÚMERO 1 
 GABARITO PRELIMINAR: C 
 COMENTÁRIO:  a  alterna�va  (C)  é  a  mais  adequada,  pois  traz  uma  inferência  correta  em  relação  ao  que  se 
 expressa  no  texto  em  análise.  Em  (A),  (B),  (D)  e  (E),  há  inferências  inválidas:  (A)  não  se  fala  de  exclusão  dos 
 homens  em  viagens  no  metrô;  (B)  o  vagão  é  exclusivo  para  mulheres,  e  por  isso  não  se  permite  a  entrada 
 de  homens  (mesmo  acompanhados  de  mulheres);  (d)  não  se  traz  essa  condição/restrição;  (E)  não  se  fala 
 sobre os outros vagões (que não são exclusivos para mulheres). 

 QUESTÃO NÚMERO 2 
 GABARITO PRELIMINAR: A 
 COMENTÁRIO:  a  questão  analisa  a  informação  presente  em  um  pacote  de  um  produto  de  supermercado. 
 Trata-se  das  datas  de  fabricação  e  de  validade.  Em  (A),  temos  a  correta  análise  sobre  a  data  de  validade:  o 
 produto  deve  ser  consumido  até  a  data  es�pulada.  Nas  demais  alterna�vas,  há  inadequações:  a  data  de 
 fabricação  indica  a  data  final  de  produção  (não  a  entrega  ao  supermercado  ou  o  dia  em  que  o  produto 
 começou  a  ser  fabricado);  o  produto  não  tem  validade  “após”  10/05/2020,  mas  “até”  essa  data;  por  fim,  a 
 informação não diz respeito ao preço do produto. 

 QUESTÃO NÚMERO 3 
 GABARITO PRELIMINAR: E 
 COMENTÁRIO:  por  “autor  da  ação”,  a  questão  quer  iden�ficar  a  en�dade  que  realiza  o  evento.  Em  “Os 
 hóspedes  estrangeiros  chegaram  ao  hotel”,  o  termo  “hóspedes  estrangeiros”  denota  os  indivíduos  que 
 chegaram  ao  hotel  (isto  é,  os  autores  dessa  ação).  Em  (A),  (B),  (C)  e  (D),  temos  estruturas  de 
 impessoalização (seja pela passiva verbal, seja pela u�lização do “se” índice de indeterminação do sujeito). 

 QUESTÃO NÚMERO 4 
 GABARITO PRELIMINAR: D 
 COMENTÁRIO:  todas  as  pessoas  indicadas  no  cartaz  (idosos,  deficientes  �sicos,  grávidas  e  senhoras  com 
 crianças  de  colo)  possuem  dificuldade  de  locomoção.  Em  (A),  (B),  (C)  e  (E),  as  caracterís�cas  indicadas  não 
 são par�lhadas por todas as pessoas que compõem o grupo indicado no cartaz. 

 QUESTÃO NÚMERO 5 
 GABARITO PRELIMINAR: A 
 COMENTÁRIO:  quando  alguém  fala  com  o  motorista,  abre-se  a  possibilidade  de  o  motorista  se  distrair. 
 Quando  o  motorista  se  distrai,  há  uma  possibilidade  de  ocorrer  um  acidente  (na  condução  do  veículo). 
 Assim,  não  falar  com  o  motorista  evita  acidentes  (isto  é,  traz  segurança  à  viagem).  Logo,  a  alterna�va 
 correta  é  a  (A).  Na  cadeia  lógica  vinculada  ao  enunciado  e  à  situação  comunica�va,  não  é  possível  inferir 
 (B), (C), (D) ou (E). 



 QUESTÃO NÚMERO 6 
 GABARITO PRELIMINAR: B 
 COMENTÁRIO:  quando  se  registra  “Receita  da  vovó”,  a  adoção  do  termo  “vovó”  vincula  o  produto  à 
 tradição.  Quer-se  traduzir  o  fato  comum  de  uma  avó  passar  uma  receita  para  a  prole,  o  que  mantém  a 
 tradição.  A  tradição,  como  se  sabe,  é  a  “herança  cultural,  legado  de  crenças  de  uma  geração  para  outra”. 
 Assim,  apenas  a  alterna�va  (B)  é  a  adequada,  pois  as  alterna�vas  (A),  (C),  (D)  e  (E)  ligam  o  termo  “vovó”  a 
 outras noções. 

 QUESTÃO NÚMERO 7 
 GABARITO PRELIMINAR: C 
 COMENTÁRIO:  quando  se  fala  em  “decreto  municipal”,  por  exemplo,  temos  um  decreto  emi�do  por  uma 
 prefeitura.  Assim,  o  adje�vo  que  se  refere  ao  espaço  de  poder  de  uma  prefeitura  é  “municipal”.  Por  essa 
 razão, a alterna�va (C) está correta e as demais ((A), (B), (D) e (E)), por exclusão, estão incorretas. 

 QUESTÃO NÚMERO 8 
 GABARITO PRELIMINAR: B 
 COMENTÁRIO:  as  máscaras  servem  para  proteger  as  pessoas  contra  a  contaminação  (alterna�va  (B)). 
 Note  que  o  uso  das  máscaras  está  vinculado  a  ambientes  públicos.  Sendo  ambiente  público,  haverá 
 (poderá  haver)  pessoas.  Havendo  pessoas,  pode  haver  contato  (e,  pelo  contato,  contágio).  A  adoção  da 
 máscara  protege  as  pessoas  desse  contágio  potencial.  Não  se  pode  vincular  o  uso  da  máscara  ao 
 deslocamento ou à manutenção do isolamento. 

 QUESTÃO NÚMERO 9 
 GABARITO PRELIMINAR: E 
 COMENTÁRIO:  no  primeiro  período,  temos  a  apresentação  de  um  fato.  Não  se  fala,  nesse  primeiro 
 período,  sobre  a  causa,  as  consequências  ou  o  início  das  chuvas.  No  segundo  período,  fala-se 
 sobre  as  consequências  da  chuva  (resultado  do  fato  apresentado  no  primeiro  período).  No 
 segundo  período,  não  se  fala  sobre  o  início/a  causa/a  localização  das  chuvas,  muito  menos  se 
 no�cia um fato (o qual, na verdade, é apresentado no período anterior). 

 QUESTÃO NÚMERO 10 
 GABARITO PRELIMINAR: A 
 COMENTÁRIO:  se  a  liberação  é  gradual,  ela  será  realizada  “pouco  a  pouco”.  O  termo  “gradual”  designa 
 algo  que  “aumenta  ou  diminui  passo  a  passo;  algo  que  é  progressivo,  grada�vo”.  Assim,  apenas  a 
 alterna�va  (A)  está  adequada.  Nas  demais  alterna�vas,  os  termos  denotam  outras  noções  não  compa�veis 
 com “gradual”, como “repen�no”, “apressadamente”, “legalmente” ou “hierarquia”. 

 QUESTÃO NÚMERO 11 
 GABARITO PRELIMINAR: B 



 COMENTÁRIO:  o  termo  “vesper�no”  designa  o  turno  do  dia  em  que  algo  ocorre:  à  tarde.  Assim,  se  o 
 jornal  é  chamado  de  “vesper�no”,  isso  significa  que  ele  era  distribuído/publicado  neste  turno  (isto  é,  à 
 tarde).  Por  isso,  temos  a  alterna�va  (B)  como  adequada.  Nas  demais  alterna�vas,  as  noções  apresentadas 
 não  são  compa�veis  com  a  semân�ca  do  termo  “vesper�no”:  local  de  distribuição,  dia  da  semana  em  que 
 o jornal era publicado; �po de evento abordado pelo jornal; e �po de crí�ca realizada pelo jornal. 

 QUESTÃO NÚMERO 12 
 GABARITO PRELIMINAR: B 
 COMENTÁRIO:  para  marcar  a  alterna�va  adequada,  é  preciso  iden�ficar  as  marcas  de  gênero  grama�cal. 
 No  “slogan”,  lemos  “O  Príncipe  veste  o  homem  de  amanhã”.  O  ar�go  definido  masculino  singular  “o”  (nas 
 duas  ocorrências)  e  o  termo  “homem”  designam,  aqui,  crianças  do  sexo  masculino.  Assim,  deve-se  marcar 
 a  alterna�va  (B)  e  desconsiderar  as  demais  alterna�vas,  pois  do  “slogan”  não  podemos  inferir  informações 
 sobre renda ou prá�ca realizada (como esportes). 

 QUESTÃO NÚMERO 13 
 GABARITO PRELIMINAR: E 
 COMENTÁRIO:  quando  se  diz  “devagar  se  vai  ao  longe”,  elogia-se  a  persistência.  Persistente  é  aquele  que 
 persiste,  que  demonstra  constância.  Assim,  realizar  algo  devagar  (como  caminhar),  com  persistência  e 
 constância,  permite  chegar  a  um  ponto  longínquo.  Neste  ditado  popular,  não  se  elogia  a  ambição,  o 
 conformismo, a educação ou a modés�a, como demonstrado pela análise da caracterís�ca “persistência”. 

 QUESTÃO NÚMERO 14 
 GABARITO PRELIMINAR: A 
 COMENTÁRIO:  alguns  elementos  devem  ser  considerados  para  marcarmos  a  alterna�va  (A). 
 Primeiramente,  a  frase  está  no  meio  de  uma  rodovia.  Em  segundo  lugar,  a  placa  indica  a  realização  de 
 obras  de  asfaltamento.  Ora,  em  rodovias  e  em  asfalto  transitam  �picamente  veículos  motorizados.  Esses 
 veículos  são  conduzidos  por  motoristas.  Se  a  frase  fosse  dirigida  a  pedestres,  haveria  a  indicação  de  locais 
 des�nados  a  pedestres  (calçadas,  faixas  de  pedestres,  passarelas  etc.).  Por  fim,  não  há  elementos  que  nos 
 permitam  inferir  que  a  frase  é  des�nada  especificamente  a  motoristas  de  transporte  público  ou  a 
 motoristas par�culares. 

 QUESTÃO NÚMERO 15 
 GABARITO PRELIMINAR: B 
 COMENTÁRIO:  a  frase  “Sorria,  você  está  sendo  filmado”  é  u�lizada  como  alerta  (eufemís�co  e  irônico, 
 pode-se  dizer)  dirigido  especialmente  a  indivíduos  desonestos,  os  quais  creem  que  seus  atos  ilícitos  (como 
 o  roubo)  não  serão  vistos.  Com  a  frase,  busca-se  eliminar  essa  crença  de  impunidade  ao  se  destacar  que  os 
 atos  estão  sendo  filmados  (e,  por  consequência,  evitar  os  atos  ilícitos).  Por  isso,  a  frase  não  se  dirige  a 
 homens vaidosos, clientes educados, fregueses jovens ou compradores compulsivos. 



 PROVA TIPO 1 – BRANCA. CONCURSO PAULÍNIA-SP - AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 
 REDAÇÃO OFICIAL 
 QUESTÕES 47 e 50 

 Prof. Bruno Pilastre de Souza Silva Dias 

 QUESTÃO NÚMERO 47 
 GABARITO PRELIMINAR: D 
 COMENTÁRIO:  denomina-se  “ata”  o  documento  u�lizado  para  registrar  e  divulgar,  de  modo  sucinto,  fatos, 
 resoluções e ocorrências verificadas em uma reunião. 

 QUESTÃO NÚMERO 50 
 GABARITO PRELIMINAR: E 
 COMENTÁRIO:  o  documento  apresentado  pela  questão  é  um  requerimento  (alterna�va  (E)).  A 
 principal  marca  caracterizadora  do  requerimento  é  o  fecho  “pede  deferimento”.  Outras  marcas 
 são  estas:  por  respeito  à  autoridade  a  quem  é  dirigido,  redige-se  o  requerimento  na  terceira 
 pessoa  (e  não  na  primeira):  “Fulano  de  Tal  solicita”;  é  redigido  em  linguagem  concisa,  clara  e 
 obje�va, evitando-se argumentação subje�va e sen�mental. 
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