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RECURSO – PROVA DE PORTUGUÊS 

PROVA OBJETIVA PERITO - PCMG 2021 
 

 

CADERNO 1 

 

Cumprimentando-os, venho, respeitosamente, requerer a reavaliação da questão 27, da Prova tipo 1, 

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

 

Vejamos a questão. 

 

Sobre regência nominal, há ERRO em:  

 

(A) Essa demanda é impossível de cumprir no tempo determinado pela chefia.  

(B) Não ficamos satisfeitos com o produto entregue em nossa residência.  

(C) O assassino mostrou-se insensível à dor dos familiares.  

(D) O conteúdo do curso está acessível por computador.  

 

A banca deu como gabarito correto a alternativa D. 

 

Passemos à análise. 

 

O conteúdo do curso está acessível (a todos / a alguém) por computador.  

 

Veja-se que um termo que servisse para exercer função sintática de complemento nominal do adjetivo 

ACESSÍVEL produziria um sentido relacionado àquele que poderia ter acesso ao conteúdo do curso. Assim, 

de acordo com as regras de regência nominal, poderia ser iniciado por um termo regido que fosse iniciado pela 

preposição A. 

 

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

“acessível”: 

 

 

(a.ces.sí.vel) 

 

a2g. 

 

1. A que se pode chegar facilmente, a que se tem fácil acesso (diz-se de lugar) 

 

2. Possível de se alcançar ou fazer: O programa Educação a Distância tornou o ensino mais acessível 

 

3. Diz-se de mercadoria, serviço etc. que tem preço ou custo baixo ou razoável; diz-se desse preço ou 

custo. 

 

4. Com quem é fácil a comunicação, o trato: um professor muito acessível 
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5. Fácil de entender [+ a : um livro acessível (a todos)] 

 

6. Diz-se de material informativo, cultural, artístico etc. cujos padrões de apresentação permitem 

acessibilidade (5) 

 

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

14h46min, 15 de dezembro de 2021. 

 

 

Ocorre que, no contexto em questão, o adjetivo ACESSÍVEL não aparece regendo nenhum termo, isto é, 

ele não apresenta complemento nominal.  

 

É até possível constatar a presença de um termo acessório no trecho, representado pelo sintagma “por 

computador”, o qual exerce sintaticamente a função de adjunto adverbial de instrumento ou meio, o qual 

modifica o adjetivo acessível, e não o complementa. 

 

Sendo assim, não há constatação de erro de regência nominal no trecho, tendo em vista que a construção 

respeita os preceitos na gramática normativa da língua portuguesa. 

 

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. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

- COSTA, Cristiane Orzil. Português para Concursos. 3.ed.rev.atual. e ampl. - Salvador: Juspodivm, 

2021. 

LUFT, Celso Pedro. Dicionário de Regência Nominal. 5 ed. São Paulo: Ática, 2016. 

LUFT, Celso Pedro. Dicionário de Regência Verbal. 9 ed. São Paulo: Ática, 2010. 

- MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (2018) - Acessado em 15 de 

dezembro de 2021. 

- NASCENTES, Antenor. O Problema da Regência. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1967.  

- NICOLA, José de. Gramática da palavra, da frase, do texto. São Paulo: Scipione, 2010. 

- SACCONI, Luiz Antônio. Dicionário de Dúvidas, Dificuldades e Curiosidades da Língua Portuguesa. 

São Paulo: Harbra Ltda, 2005.  

- SACCONI, Luiz Antônio. Gramática para todos os cursos e concursos. 2. ed. rev., São Paulo: Nova 

Geração, 2010.  

- SACCONI, Luiz Antônio. Não Erre Mais!. 1. ed. São Paulo: Matrix, 2018.  

- SACCONI, Luiz Antônio. Nossa Gramática. 31. ed. São Paulo: Editora Nova Geração, 2011. 

- SACCONI, Luiz Antônio. Nossa gramática completa: teoria e pratica. São Paulo: Nova Geração, 

2011. 

- DICIONÁRIO AURÉLIO ELETRÔNICO - Acessado em 15 de dezembro de 2021. 

- DICIONÁRIO CALDAS AULETE – ON-LINE - Acessado em 15 de dezembro de 2021. 

https://aulete.com.br/COLABORAR

