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QUESTÃO 10 

DESCRIÇÃO Solicito a verificação sobre o gabarito da questão 10, pois a questão tem como tema 
a comparação por emissão de termos e o gabarito considerou como resposta a 
alternativa C. Porém, a compreensão estabelecida por esta Banca Examinadora 
requer a averiguação, pois na alternativa C aparece o termo de comparação que  
(em anexo envio duas imagens mostrando ‘ que’ como conjunção comparativa, bem 
como os links dos quais retirei para argumentar), fazendo com que o termo não se 
tornou omisso e fazendo com que entendesse o real significado da oração. Na 
alternativa D a oração: O alcance do Decreto é diferente do da Portaria; não se dá 
para saber se o decreto é diferente da portaria ou se o alcance do decreto é 
diferente da portaria, tornou-se uma oração confusa, ocorrendo o tipo de problema 
citado no enunciado.  Diferente da alternativa C em que:  O Ministério da 
Educação dispõe de mais verbas do que os Ministérios do Governo; o qual se 
entende que o primeiro Ministério dispõe de mais verbas do que os outros.   
Dessa forma, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a 
promover a correção do gabarito da questão. 
 https://pt.slideshare.net/efrainvandraiver/oraes-adverbiais-42772044        
slide 6 
http://slideplayer.com.br/slide/1634556/                     slide 21  
 

ANEXO Sem anexo 

RESPOSTA O recurso não procede. Questão retirada do Manual de Redação. Conforme consta no 
Manual, a frase abaixo apresenta inadequação no que se refere à omissão de termos. 
ERRADO: O Ministério da Educação dispõe de mais verbas do que os Ministérios do 
Governo. 
        No exemplo acima, a omissão da palavra "outros" (ou "demais") acarretou 
imprecisão: 
CERTO: O Ministério da Educação dispõe de mais verbas do que os outros Ministérios 
do Governo. 
A questão foi extraída com exemplos do próprio Manual de Redação Oficial.  
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