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Ministério Público do Estado De São Paulo 

 

Recursos contra o Gabarito Provisório das provas aplicadas no 
Ministério Público do Estado De São Paulo 

 
 

 

 

 
Questão nº 8 - Português 

 
Reclamantes: 02 e 03 

 
Resposta: Prezados candidatos, 

 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. A crase não é utilizada antes de pronomes indefinidos. Dessa forma, a 

afirmativa correta é “O escritor fez críticas a algumas inovações tecnológicas”. As demais afirmativas 
estão escritas corretamente, já que o uso do acento indicativo de crase é obrigatório. Na afirmativa 

“Estou à espera de um curso de informática mais adequado” o sinal indicativo de crase foi devidamente 

aplicado, pois existem locuções prepositivas cuja preposição “a” aparece no início da locução e, em 
geral, terminam pela preposição “de”. O emprego da crase junto a essas locuções é igualmente 

obrigatório, mesmo se a locução vier implícita na oração. 
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 9 - Português 

 
Reclamante: 01 

 
Resposta: Prezado candidato, 

 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. O sujeito elíptico (ou oculto) é aquele não expresso e que pode ser 

determinado pela desinência verbal ou pelo contexto. Assim, em “Sou da geração que está com 60 
anos” (sujeito oculto = eu). Nas demais afirmativas transcritas do texto, os sujeitos são classificados 

em: “Hoje, surge uma novidade por minuto” – sujeito simples, já que apresenta um único núcleo ligado 

ao verbo; “Há anos apostam no produto” – sujeito inexistente, já que o verbo “haver” denota tempo 
decorrido; “As grandes montadoras do Japão estão de olho nesse mercado” – sujeito simples, já que 

apresenta um único núcleo ligado ao verbo. 
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 / Técnico  
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Questão nº 13– Matemática 

 
Reclamante: 04 

 
Resposta: Prezado candidato, 

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

O argumento é improcedente. As posições ocupadas pelo jogador foram: casa 1; casa 6; casa 3; casa 

9; casa 12; casa 11; casa 15. 
Logo, ele deverá pular para 3 casas para frente, no mínimo, para ganhar o jogo no próximo lance. 

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

 

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

 
 

 

 
Questão nº 27– Conhecimento Gerais 

 

Reclamante: 05 
 

Resposta: Prezado candidato, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é procedente. A questão deve ser anulada. O enunciado é enfático ao indagar sobre qual 

fator não se encontra relacionado ao aquecimento global. Levando em consideração que as fontes 

renováveis de energia, como energia solar, eólica e energia da biomassa, são fontes energéticas 
inesgotáveis que provocam menos impactos negativos ao meio ambiente, o ideal seria o aumento do 

uso de fontes de energias renováveis como alternativa de resposta. Podemos concluir que a utilização 
dos recursos não renováveis gera muitos poluentes e possui um elevado impacto ambiental, por 

exemplo: aquecimento global, chuva ácida, perda da biodiversidade, bem como o esgotamento das 

fontes. Os gases liberados pela queima desses combustíveis poluem o ar e contribuem para o aumento 
do efeito estufa e do aquecimento global. Dessa forma, a questão deverá ser anulada por não 

apresentar alternativa de resposta que atenda ao questionamento abordado. 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/energia-nao-renovavel/  

 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se por 
anular a questão. 
 

 
 

 

 
 

 

Prova Nível Médio / Técnico  

Prova Nível Médio / Técnico  
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Questão nº 1 - Português 
 
Reclamante: 06 

 
Resposta: Prezado candidato, 

 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
O argumento é improcedente. Considerando o contexto textual em que se encontra empregada, a 

expressão “bingo” denota ideia de “descoberta”; ou seja, uma “conquista”, um “descobrimento”, uma 
“exploração”. É possível depreender que tanto a casa dos avós do Luana quanto a casa da autora 

foram consideradas a “Disney”, pelo ato de descobrir algo que não era conhecido. Explorar o 
“território” desconhecido trata-se “explorar” a casa dos avós em grandes brincadeiras. Tal fato pode ser 

evidenciado no mesmo parágrafo, em “Tinha uma espécie de morro nos fundos da casa, todo gramado, 

que dava para um outro nível do quintal. Bem no centro deste morro (deve ser um morrinho, mas a 
memória de uma criança não respeita proporções exatas) havia uma pequena escada de pedras, porém 

a gente subia sempre pela grama, claro. Éramos 13 primos fazendo trekking naquele latifúndio”. 
Fontes:  

 O próprio texto. 

 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 26 – Conhecimentos Específicos 

 
Resposta: Prezada candidato, 

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

 

O argumento procede. A questão foi baseada na versão Autocad 2014, porém, não foi especificado no 
enunciado. 

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

Prova Nível Superior  –  Arquitetura e Urbanismo / Engenharia civil  


