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RECURSO – PROVA DE PORTUGUÊS 

PROVA OBJETIVA PERITO - PCMG 2021 
 

 

CADERNO 1 

 

Cumprimentando-os, venho, respeitosamente, requerer a reavaliação da questão 25, da Prova tipo 1, 

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

 

Vejamos a questão. 

 

“Em cada notícia falsa disparada ou postada, existe um fator humano que colabora de maneira decisiva 

para que ela ganhe escala e cause estragos.” 

 

Sobre o período acima, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) A primeira oração é principal. 

(B) A última oração é coordenada sindética aditiva. 

(C) Contém uma oração subordinada adjetiva. 

(D) Há uma oração subordinada adverbial final. 

 

Passemos à análise. 

 

Trata-se de período misto, com orações que recebem as seguintes classificações, conforme a gramática 

normativa da língua portuguesa. 

 

Primeiro fragmento: 

 

Em cada notícia falsa (que é) disparada - Oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de 

particípio. 

ou  

(que é) postada, - Oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de particípio. 

 

Isto é, o período se inicia com duas orações subordinadas adjetivas reduzidas de particípio que se 

coordenam, produzindo relação semântica de alternância, por meio do uso da conjunção “ou”. 

 

Segundo fragmento: 

 

existe um fator humano - Oração principal. 

que colabora de maneira decisiva -  Oração subordinada adjetiva restritiva. 
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Terceiro fragmento: 

 

para que ela ganhe escala -  Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

e cause estragos. -  Oração coordenada sindética aditiva  

 

Isto é, o final do período apresenta uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, que se coordena 

com a seguinte, produzindo relação semântica de adição, por meio do uso da conjunção “e”. 

Houve um equívoco ao se classificar a oração para que ela ganhe escala como oração subordinada 

adverbial final, uma vez que a preposição “para” foi proveniente do termo regente “colaborar”, o qual se 

encontra na oração anterior “que colabora de maneira decisiva”. 

 

Observe-se que, nesse caso, não há a presença da locução conjuntiva subordinativa final “para que”, mas a 

preposição “para” (Quem colabora / colabora PARA), junto à conjunção QUE, a qual integra de forma 

expressa a oração subordinada substantiva objetiva indireta “para que ela ganhe escala”.  

 

Citemos, então, um dos dicionários que ratifica o que se afirma aqui acerca da regência do verbo 

“colaborar”: 

 

 

(co.la.bo.rar) 

v. 

1. Prestar ajuda, auxílio, numa tarefa, trabalho, ação etc.; AJUDAR; COOPERAR [tr. + com, em, para : 

Queremos colaborar para a/ na campanha do agasalho.] [int. : Ser solidário não é só simpatizar, o 

importante é colaborar.] 

2. Ter parte em (certo resultado); contribuir para.; PARTICIPAR [tr. + com, em : A ingestão de bebidas 

alcoólicas colabora para aumentar os acidentes.] 

 

FONTE: Dicionário Caldas Aulete – Disponível em: https://aulete.com.br/COLABORAR – acessado às 

14h11min, 15 de dezembro de 2021. 

 

 

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

 

Assim, requeiro que seja ANULADA a referida questão. 

 

  

https://aulete.com.br/COLABORAR
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