
 
 
Em resposta ao recurso interposto em relação à publicação do gabarito das provas objetivas, 
informamos abaixo o parecer da Banca Examinadora: 
 
Questão 2: Candidatos julgam não haver relação entre a alternativa correta (A) e o texto. Todavia, a 
identidade do artista como apresentada no texto fundamenta-se “no fenômeno do estilo” enquanto 
marca de autoria. Como dizia o Conde de Buffon: “o estilo define o homem”.  
Aqueles candidatos que argumentam o acerto da alternativa “B” não têm apoio no texto. Uma vez 
que os artistas relutam quanto aos preciosismos e adornos literários, todavia o texto é claro em 
afirmar que isto também coopera com a grandeza de sua obra. Desse modo, não devemos tomar tais 
adereços, ou o estilo, como algo “trivial”.  
 
Questão 6: Candidatos alegam acerto da alternativa “D”. Entretanto, ela associa o “desarranjo dos 
versos” com os “desarranjos da vida”. Porém, os versos no texto estão muito bem arranjados, 
seguindo certa estrutura definida.  
Quanto ao termo “falácia”, que aparece na alternativa correta, ele está alinhado àquilo que o texto se 
propõe defender. É falacioso, ou meramente retórico, o discurso daqueles que cultivam certa 
racionalidade com forma de exclusão. Esta racionalidade pode ser notada nos contrastes que ao 
autor estabelece entre idiomas/dialetos, história universal/páginas policiais, religião/superstição, 
arte/artesanato e cultura/folclore. Estes binômios encerram o dualismo entre ricos e pobres.   
 
Questão 7: A alternativa correta é a “D”, conforme alega o próprio candidato. Segue abaixo o gabarito 
oficial publicado para conferência. 
 

 
 
Questão 8: Candidatos argumentam que o pronome “mim”, tal qual aparece na frase em questão, 
não exerce a função de complemento. Entretanto, morfosintaticamente, os pronomes oblíquos 
diferem dos pronomes pessoais justamente por conta de sua função. Enquanto estes exercem papel 
de sujeito, aqueles, de complemento.  
Cabe ainda lembrar que a noção de complemento é ampla, abrangendo adjuntos, objetos etc.  
 
Questão 25: Questão anulada, portanto, será atribuído ponto a todos os candidatos. 

 
Portanto, a Banca Examinadora, indefere o recurso interposto para as questões 2, 6, 7 e 8, mantendo 
o gabarito publicado e defere o recurso interposto para a questão 25, anulando-a. 
 
 
 


