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RECURSO – PROVA DE PORTUGUÊS 

PROVA OBJETIVA PERITO - PCMG 2021 
 

 

CADERNO 1 

 

Cumprimentando-os, venho, respeitosamente, requerer a reavaliação da questão 28, da Prova tipo 1, 

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

 

Vejamos a questão. 

 

O uso da crase é facultativo em:  

(A) A vendedora não resistiu à pressão  

(B) Não sou favorável a mudanças neste momento.  

(C) O diretor referiu-se à sua esposa. 

(D) Os combatentes se enfrentaram cara a cara.  

 

A banca deu como gabarito correto a alternativa C. 

 

Passemos à análise. 

 

Embora a questão seja bem elaborada e apresente gabarito correto, ela cobra do candidato conhecimento 

que vão além daquilo que é exposto no edital. 

 

É possível perceber que, para que se constate que certas construções estavam adequadas à norma culta, era 

necessário que o candidato tivesse conhecimento das regras de regência, o que, de fato, foi explicitado no 

edital. 

 

No entanto, para reconhecer o que se pede no enunciado, era necessário que o candidato entendesse algo 

relacionado ao uso de artigo definido antes de pronomes possessivos adjetivos, conhecimento que adentra, de 

forma mais profunda, no uso de artigos e nas regras de utilização do acento grave, conteúdo esse que não 

estava expresso no edital, como os demais conteúdos específicos cobrados. 

 

 

Citemos, então, trecho do edital que aborda o conteúdo de Língua Portuguesa. 

 

 

1. PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODAS AS ÁREAS) 

1.1 Interpretação e compreensão de textos. 

1.1.1 Identificação de tipos textuais: narrativo, descritivo e dissertativo. 

1.1.2 Critérios de textualidade: coerência e coesão. 

1.1.3 Recursos de construção textual: fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos. 

1.1.4 Gêneros textuais da Redação Oficial. 

1.1.4.1 Princípios gerais. 

1.1.4.2 Uso dos pronomes de tratamento. 

1.1.4.3 Estrutura interna dos gêneros: ofício, memorando, requerimento, relatório, parecer. 
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1.2 Conhecimentos linguísticos. 

1.2.1 Conhecimentos gramaticais conforme padrão formal da língua. 

1.2.2 Princípios gerais de leitura e produção de texto. Intertextualidade. Tipos de discurso. Vozes 

discursivas: citação, paródia, alusão, paráfrase, epígrafe. 

1.2.3 Semântica: construção de sentido; sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, 

polissemia; denotação e conotação; figuras de linguagem. 

1.2.4 Pontuação e efeitos de sentido. 

1.2.5 Sintaxe: oração, período, termos das orações; articulação das orações: coordenação e 

subordinação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal. 

 

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 

 

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. 

 

 

É possível perceber que, de fato, o conteúdo CRASE não tem especificação explícita no edital, como a 

banca faz para os demais conteúdos e como o faz, em seu livro, o gramático Luiz Antônio Sacconi, o qual 

aparece nas referências bibliográficas do edital do certame. 

 

 

Assim, requeiro que seja ANULADA a referida questão. 

 

  

https://aulete.com.br/COLABORAR
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