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RECURSO – PROVA DE PORTUGUÊS 

PROVA OBJETIVA INVESTIGADOR - PCMG 2021 
 

 

CADERNO 2 

 

Cumprimentando-os, venho, respeitosamente, requerer a reavaliação da questão 02, da Prova tipo 2, 

relativa à matéria de Língua Portuguesa, do concurso para investigador da Polícia Civil de Minas Gerais. 

 

Vejamos a questão. 

 

“Nosso homenzinho teria toda razão para rolar pelo chão e dar gargalhadas por todas as bocas. Sobre a 

articulação das orações do período acima, é CORRETO afirmar:  

 

(A) A oração principal é “Nosso homenzinho teria toda razão”.  

(B) É composto por 4 (quatro) orações.  

(C) Contém uma oração subordinada reduzida adverbial final. 

(D) A última oração é coordenada aditiva.  

 

A banca deu como gabarito correto a alternativa B. 

 

Passemos à análise. 

 

Trata-se de período misto, composto de três orações: 

 

1. oração principal: “Nosso homenzinho teria toda razão”.  

2. uma oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida de infinitivo: “para rolar pelo chão”.  

3. uma última oração coordenada aditiva:  “e dar gargalhadas por todas as bocas”. 

 

Assim, o que se vê é que as alternativas A e D estão corretas. 

 

No entanto, a alternativa B está incorreta, uma vez que o período é composto de 3 (três) orações. 

 

Além disso, “para rolar pelo chão” embora pareça, não é uma oração subordinada reduzida adverbial final, 

mas sim uma oração subordinada substantiva completiva nominal, referente ao nome “razão”, que se 

configura como termo regente, presente na oração principal:  

 

Nosso homenzinho teria toda razão para (rolar pelo chão) 

Nosso homenzinho teria toda razão para ISSO. (Função sintática de complemento nominal.) 

 

 

Diante disso, o que se percebe é que não há resposta para o que se pede ao candidato no enunciado. 

 

Assim, requeiro seja ANULADA a referida questão. 
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