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Questão

Gabarito por extenso

Justificativa

Conclusão
(Deferido ou
Indeferido)

Resposta Alterada
para:

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

O termo FRIMBRIA pode ser substituído por MARGEM devido ao fato de
nesse contexto o termo fimbria significar bordas, pontas dos lucros.
O termo FIMBRIA não pode ser substituído pelo termo SOBRA por não se
tratar de sobra/resto e sim de algo que pertencente ao lucro que fica as
margens dele.
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Margem

O termo FIMBRIA não pode ser substituído pelo termo BANDA por não se
tratar de partes/lados/bandas dos lucros.
O termo FIMBRIA não pode ser substituído pelo termo FRONTEIRA por
não se tratar de fronteira, espaço que delimita o inicio ou o fim de algo e
sim de algo que pertence ao lucro que fica as margens dele.
O termo FIMBRIA não pode ser substituído pelo termo QUEDA por não se
tratar de uma queda/perda dos lucros e sim de algo que faz parte dos
lucros que fica as margens dele.
Na questão é solicitado que o participante assinale a alternativa em que se
encontra a palavra que caracteriza o significado da palavra
CONTRAPOSTO.
Não pode ser imposto, por que não se tratar de impor algo e sim de
contrapor.
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Contrário

Se trata de contrário por CONTRAPOSTO significar contrapor, contrário.
Não pode ser conferido por não se tratar de conferir e sim de contrapor.
Não pode ser favorável por são se tratar de favorecer algo ou alguém e
sim de contrapor.
Não pode ser anverso por não se tratar de moedas e nem de suas faces.
Não se trata de uma Oração coordenada sindética, pois é introduzida por
um pronome relativo.
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Oração subordinada adjetiva
Não se trata de uma Oração coordenada assindética, pois é introduzida
por um pronome relativo.
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Trata-se de uma Oração subordinada adjetiva por ser introduzida por um
pronome relativo, típico de orações subordinadas adjetivas.
Não se trata de uma Oração subordinada adverbial por ser introduzida por
um pronome relativo, não por uma conjunção introdutório de uma oração
subordinada adverbial.
Não se trata de uma Oração subordinada substantiva por ser introduzida
pelo pronome relativo cuja e não por um pronome interrogativo e nem por
uma conjunção integrante.
A questão pede que se assinale a alternativa que, com a inserção de uso
de conectivos, permaneça com o mesmo sentido na sentença “A inovação
é o fator mais importante para o desenvolvimento econômico. A
concorrência só existe em razão da inovação, das melhorias realizadas no
produto.”
“A inovação é o fator mais importante para o desenvolvimento econômico,
portanto, a concorrência só existe em razão da inovação, das melhorias
realizadas no produto.” O sentido na oração permanece o mesmo devido
ao uso da conjunção PORTANTO que introduz uma conclusão de um
raciocínio, que é justamente a relação existente entre as orações do
período extraído do texto.
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“A inovação é o fator mais importante
para o desenvolvimento econômico,
portanto, a concorrência só existe em
razão da inovação, das melhorias
realizadas no produto.”

“A inovação é o fator mais importante para o desenvolvimento econômico,
entretanto, a concorrência só existe em razão da inovação, das melhorias
realizadas no produto.” O sentido na oração não permanece o mesmo
devido ao uso da conjunção ENTRETANTO que introduz uma oração com
oposição de ideias, que não é a relação existente entre as orações do
período extraído do texto.
“A inovação é o fator mais importante para o desenvolvimento econômico,
sobretudo, a concorrência só existe em razão da inovação, das melhorias
realizadas no produto.” O sentido na oração não permanece o mesmo
devido ao uso do advérbio SOBRETUDO que introduz uma oração para
transmitir a noção de prioridade, que não é a relação existente entre as
orações do período extraído do texto.
“A inovação é o fator mais importante para o desenvolvimento econômico,
no entanto, a concorrência só existe em razão da inovação, das melhorias
realizadas no produto.” O sentido na oração não permanece o mesmo
devido ao uso da conjunção NO ENTANTO que introduz uma oração para
transmitir a relação de oposição de ideias, que não é a relação existente
entre as orações do período extraído do texto.
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INDEFERIDO

-

“A inovação é o fator mais importante para o desenvolvimento econômico,
todavia, a concorrência só existe em razão da inovação, das melhorias
realizadas no produto.” O sentido na oração não permanece o mesmo
devido ao uso da conjunção TODAVIA que introduz uma oração para
transmitir a relação de oposição de ideias, que não é a relação existente
entre as orações do período extraído do texto.
Concorrência é uma palavra paroxítona, portanto:
A palavra Cateter, que é uma oxítona, não se acentua conforme a palavra
concorrência
A palavra Míope, que é uma proparoxítona, não se acentua conforme a
palavra concorrência
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Imundície

INDEFERIDO
A palavra Nobel, que é uma oxítona, não se acentua conforme a palavra
concorrência
A palavra Quilômetro , que é uma proparoxítona, não se acentua conforme
a palavra concorrência
A palavra Imundície é uma paroxítona, conforme a palavra concorrência.
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