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Ministério Público do Estado de São Paulo 

 

Recursos contra o Gabarito Provisório da prova aplicada no 
Ministério Público do Estado de São Paulo 

 
 

 

 

 
Questão nº 02 

 
 

 
Resposta: Prezado candidato, 

 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. Considerando o trecho “Sucede que só avançaremos nessa direção se 

pusermos de lado os preconceitos esquerdistas e direitistas, que fomentam o ódio entre as pessoas.” 
(10º§) e, ainda, que o enunciado solicita o significado contrário da expressão assinalada no trecho, 

verifica-se que o antônimo do vocábulo “fomentam” se refere a “enfraquecem”. As demais expressões 

são impróprias ao contexto textual e ao concatenamento de ideias. 
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et al. Comunicação em prosa moderna.  Aprenda a escrever aprendendo 

a pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 

 
Questão nº 03 

 
 

Resposta: Prezados candidatos, 

 
A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O argumento é improcedente. A metáfora refere-se a uma figura de linguagem mais comum entre as 
obras literárias. Ela consiste na associação entre duas ou mais palavras, sugerindo uma semelhança 

entre ambas, mas sem utilizar partículas comparativas. Como exemplos dessa figura de linguagem 
podemos evidenciar: “Aquele homem é um perna de pau.”; “Ela é uma gata.”; “Essa mulher é uma 

cobra.” Reiteramos que o trecho “Um perna de pau não deve ganhar o mesmo que o Neymar, nem o 

Bill Gates o mesmo que ganha um chofer de táxi.” (7º§) denota, certamente, uma metáfora. 
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et al. Comunicação em prosa moderna.  Aprenda a escrever aprendendo 

a pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Prova Nível Médio – Língua Portuguesa 
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Questão nº 05 
 

 
Resposta: Prezado candidato, 

 
A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O argumento é improcedente. A expressão “mesmo porque”, mediante o contexto textual, “introduz 

um argumento para uma perspectiva externada anteriormente”, ou seja, insere uma fundamentação de 
um conceito (ou pensamento) expresso antes. As demais opiniões são contrárias à seleção de ideias e 

argumentações evidenciadas no texto. 
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et al. Comunicação em prosa moderna.  Aprenda a escrever aprendendo 

a pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 

 
Questão nº 10 

 
 

Resposta: Prezado candidato, 

 
A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O argumento é improcedente. A única afirmativa que apresenta erro ortográfico é “As divergências 
sociais serão analizadas e discutidas”, haja vista que o termo “analisadas” deve ser grafado com “s” e 

não com “z” conforme apresentado. As demais afirmativas foram escritas corretamente, segundo a 

norma-padrão da Língua Portuguesa. Reiteramos que o enunciado é enfático ao solicitar que seja 
identificada a afirmativa que possui “erro” de grafia e não que seja discernida a afirmativa escrita de 

forma coloquial. 
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et al. Comunicação em prosa moderna.  Aprenda a escrever aprendendo 

a pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 
 

 
 

 

 
 

 
Questão nº 14 

 

 

Resposta: Prezado candidato, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
 

O argumento é improcedente. Considere que 52.200 / 0,58 = 90.000. Verifica-se que o enunciado 
informa que “42% dos alunos obteve uma nota inferior à média exigida e que 52.200 alunos obtiveram 

uma nota superior à média”. Dessa forma, foi questionado quantos alunos participaram dessa 

avaliação. 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório.  
 
 

Prova Nível Médio – Matemática 
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Questão nº 01 

 

 
Resposta: Prezado candidato, 

 
A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O argumento é improcedente. O pleonasmo é muito utilizado no dia a dia. Trata-se da repetição de 

palavras que tem o mesmo significado, em uma mesma oração, como: “sair para fora”, “subir para 
cima”, “dupla de dois”. A afirmativa “Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria um 

Danoninho (...)” se refere a uma metonímia, ou seja, o uso da parte pelo todo. Ocorre quando o autor 
substitui uma palavra por outra próxima. É utilizada para evitar a repetição de palavras em um texto. 

As demais associações estão corretas. Reiteramos que o trecho “Você deve fazer entre quatro e seis 

refeições leves diariamente.” (7º§) evidencia uma metáfora, pois tal figura de linguagem trata-se do 
emprego de palavra fora do seu sentido normal, por efeito de analogia (comparação). O emissor da 

mensagem estabelece uma comparação implícita das refeições com a quantidade de alimentos ingerida 
e essa transferência de significados resulta em uma comunicação de sentido figurado. Com isso são 

atribuídas à refeição características de “leveza”. 

Fonte: o Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual. 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 
 
 

 
Questão nº 20 

 
 

Resposta: Prezado candidato, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O argumento é procedente a questão deve ser anulada. Luísa deveria tomar, segundo a orientação 
médica, 250 x 7 = 1.750 ml. 

Logo, ela tomou 2.100 – 1.750 = 350 ml a mais que o indicado. 
Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 

Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se pela 
anulação da questão. 
 
 

 
 

 

 
Questão nº 01 

 

 
Resposta: Prezado candidato, 

 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

Prova Nível Superior (Pedagogia) – Língua Portuguesa 
 

Prova Nível Superior (Psicologia/Serviço Social)– Língua Portuguesa 
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O argumento é improcedente. O pleonasmo é muito utilizado no dia a dia. Trata-se da repetição de 
palavras que tem o mesmo significado, em uma mesma oração, como: “sair para fora”, “subir para 

cima”, “dupla de dois”. A afirmativa “Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria um 
Danoninho (...)” se refere a uma metonímia, ou seja, o uso da parte pelo todo. Ocorre quando o autor 

substitui uma palavra por outra próxima. É utilizada para evitar a repetição de palavras em um texto. 

As demais associações estão corretas. Reiteramos que o trecho “Você deve fazer entre quatro e seis 
refeições leves diariamente.” (7º§) evidencia uma metáfora, pois tal figura de linguagem trata-se do 

emprego de palavra fora do seu sentido normal, por efeito de analogia (comparação). O emissor da 
mensagem estabelece uma comparação implícita das refeições com a quantidade de alimentos ingerida 

e essa transferência de significados resulta em uma comunicação de sentido figurado. Com isso são 
atribuídas à refeição características de “leveza”. 

Fonte: o Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual. 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 
 

 
Questão nº 20 

 
 

Resposta: Prezado candidato, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O argumento é procedente a questão deve ser anulada. Luísa deveria tomar, segundo a orientação 
médica, 250 x 7 = 1.750 ml. 

Logo, ela tomou 2.100 – 1.750 = 350 ml a mais que o indicado. 
Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se pela 
anulação da questão. 
 
 

 
 

 

 
Questão nº 01 

 

 
Resposta: Prezado candidato, 

 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. O pleonasmo é muito utilizado no dia a dia. Trata-se da repetição de 

palavras que tem o mesmo significado, em uma mesma oração, como: “sair para fora”, “subir para 
cima”, “dupla de dois”. A afirmativa “Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria um 

Danoninho (...)” se refere a uma metonímia, ou seja, o uso da parte pelo todo. Ocorre quando o autor 
substitui uma palavra por outra próxima. É utilizada para evitar a repetição de palavras em um texto. 

As demais associações estão corretas. Reiteramos que o trecho “Você deve fazer entre quatro e seis 

refeições leves diariamente.” (7º§) evidencia uma metáfora, pois tal figura de linguagem trata-se do 
emprego de palavra fora do seu sentido normal, por efeito de analogia (comparação). O emissor da 

mensagem estabelece uma comparação implícita das refeições com a quantidade de alimentos ingerida 
e essa transferência de significados resulta em uma comunicação de sentido figurado. Com isso são 

atribuídas à refeição características de “leveza”. 

Fonte: o Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual. 
 

Prova Nível Superior (Ciências Econômicas/ Ciências Contábeis)– Língua Portuguesa 



 

                                                                                   Página 5 de 8 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 
 

 
Questão nº 20 

 

 
Resposta: Prezado candidato, 

 
A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O argumento é procedente a questão deve ser anulada. Luísa deveria tomar, segundo a orientação 
médica, 250 x 7 = 1.750 ml. 

Logo, ela tomou 2.100 – 1.750 = 350 ml a mais que o indicado. 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se pela 
anulação da questão. 
 
 
 

 
 

 

 
Questão nº 01 

 

 
Resposta: Prezado candidato, 

 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. O pleonasmo é muito utilizado no dia a dia. Trata-se da repetição de 

palavras que tem o mesmo significado, em uma mesma oração, como: “sair para fora”, “subir para 
cima”, “dupla de dois”. A afirmativa “Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria um 

Danoninho (...)” se refere a uma metonímia, ou seja, o uso da parte pelo todo. Ocorre quando o autor 
substitui uma palavra por outra próxima. É utilizada para evitar a repetição de palavras em um texto. 

As demais associações estão corretas. Reiteramos que o trecho “Você deve fazer entre quatro e seis 

refeições leves diariamente.” (7º§) evidencia uma metáfora, pois tal figura de linguagem trata-se do 
emprego de palavra fora do seu sentido normal, por efeito de analogia (comparação). O emissor da 

mensagem estabelece uma comparação implícita das refeições com a quantidade de alimentos ingerida 
e essa transferência de significados resulta em uma comunicação de sentido figurado. Com isso são 

atribuídas à refeição características de “leveza”. 

Fonte: o Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual. 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 
manter o gabarito provisório. 
 

 
Questão nº 20 

 

 
Resposta: Prezado candidato, 

 
A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O argumento é procedente a questão deve ser anulada. Luísa deveria tomar, segundo a orientação 

médica, 250 x 7 = 1.750 ml. 
Logo, ela tomou 2.100 – 1.750 = 350 ml a mais que o indicado. 

Prova Nível Superior (Geografia/Geologia)– Língua Portuguesa 
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Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se pela 
anulação da questão. 
 
 
 

 
 

 
Questão nº 20 - Matemática 

 

 

Resposta: Prezado candidato, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é procedente a questão deve ser anulada. Luísa deveria tomar, segundo a orientação 

médica, 250 x 7 = 1.750 ml. 

Logo, ela tomou 2.100 – 1.750 = 350 ml a mais que o indicado. 
Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se pela 
anulação da questão. 
 

 
Questão nº 27 – Conhecimentos Específicos 

 
Resposta: Prezado candidato, 

 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
A fundamentação apresentada procede, ensejando, portanto, a anulação da questão, tendo em vista 

que não há alternativa correta a ser assinalada.  
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se pela 
anulação da questão. 
 

 
 

 
 

 

 

 
Questão nº 20 

 
 

Resposta: Prezado candidato, 

 
A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O argumento é procedente a questão deve ser anulada. Luísa deveria tomar, segundo a orientação 
médica, 250 x 7 = 1.750 ml. 

Logo, ela tomou 2.100 – 1.750 = 350 ml a mais que o indicado. 
Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 

Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se pela 
anulação da questão. 

Prova Nível Superior (Informática)– Matemática 

Prova Nível Superior (Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo) 
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Questão nº 20 

 
 

Resposta: Prezado candidato, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é procedente a questão deve ser anulada. Luísa deveria tomar, segundo a orientação 

médica, 250 x 7 = 1.750 ml. 

Logo, ela tomou 2.100 – 1.750 = 350 ml a mais que o indicado. 
Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se pela 
anulação da questão. 
 
 

 
 

 
Questão nº 20 

 
 

 
Resposta: Prezado candidato, 

 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é procedente a questão deve ser anulada. Luísa deveria tomar, segundo a orientação 

médica, 250 x 7 = 1.750 ml. 
Logo, ela tomou 2.100 – 1.750 = 350 ml a mais que o indicado. 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se pela 
anulação da questão. 
 

 
 

 

 
Questão nº 20 

 

 
Resposta: Prezado candidato, 

 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é procedente a questão deve ser anulada. Luísa deveria tomar, segundo a orientação 

médica, 250 x 7 = 1.750 ml. 
Logo, ela tomou 2.100 – 1.750 = 350 ml a mais que o indicado. 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se pela 
anulação da questão. 
 

Prova Nível Superior (Administração de Empresas)– Matemática 
 

Prova Nível Superior (Jornalismo) – Matemática 
 

Prova Nível Superior (Engenharia Agronômica)– Matemática 
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Questão nº 20 

 

 
 

Resposta: Prezado candidato, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é procedente a questão deve ser anulada. Luísa deveria tomar, segundo a orientação 

médica, 250 x 7 = 1.750 ml. 

Logo, ela tomou 2.100 – 1.750 = 350 ml a mais que o indicado. 
Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se pela 
anulação da questão. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
Questão nº 29 

 

Resposta: Prezado candidato, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
 

A fundamentação apresentada procede. A alternativa correta é a B e não a D conforme apresentado. 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se pela 
troca de gabarito de D para a alternativa B. 
 

Prova Nível Superior (Estatística/Matemática/ Matemática Aplicada)– Matemática 

Prova Nível Superior (Biologia/Engenharia Ambiental) – Conhecimentos Específicos 


