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ATA COMPLEMENTAR
DE JULGAMENTO DE RECURSOS
A empresa SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, vem pelo presente publicar ata
complementar de análise de recursos e esclarecer o seguinte:
Após a regular publicação do gabarito definitivo e resultado parcial, a empresa recebeu um e-mail de
determinado candidato (a) questionando a ausência de respostas aos recursos enviados por ele (a) na ata de
julgamento dos recursos, para tanto juntou fotos de envio dos e-mails, encaminhou o e-mail supostamente
enviado de forma tempestiva e requereu o julgamento dos seus recursos.
Sem adentrar em mérito das comprovações enviadas e pelo compromisso de ética e transparência com
todos os candidatos inscritos no certame, os recursos foram enviados para equipe técnica, a qual produziu
os julgamentos a seguir.
Como consequência lógica, caso os recursos enviado fossem providos o resultado parcial poderia ser
alterado e candidatos com potencial para participar da prova de títulos poderiam ter seu direito tolhido.
Sendo assim, resolveu-se prorrogar o envio dos títulos até o dia 05/07/2022.
ATA COMPLEMENTAR

QUESTÃO: 06
Resposta: INDEFERIDO

1 – Equivocadamente, a recusante enviou recurso sinalizando para a estrutura das “VOZES
VERBAIS”, contestando o gabarito da alternativa B. – Única alternativa que responde à questão.
2 – Informamos que o fato de a frase da alternativa C estar escrita na primeira pessoa do plural,
mas ela não percebeu que o verbo “pensemos” está conjugado no modo imperativo afirmativo, o verbo é transitivo indireto – “Pensemos em que?”
“na riqueza do nosso Brasil” = Objeto
indireto, portanto a letra C não responde à questão.
3 – Para provar que a frase da letra B está na voz ativa, vamos fazer a transposição para a voz
passiva analítica: “Um país tão belo e tão rico deve ser valorizado por todos!”
4 – VAMOS REVER AS VOZES VERBAIS:

Rua Marechal Bittencourt, 397, Centro – Alagoinhas/Ba – CEP 48.010-410
Tel. (75) 3422-3042- www.seprod.com.br – CNPJ. 07.196.055/0001-68

CÂMARA MUNICIPAL DE CATU / BAHIA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 01 / 2022

As vozes verbais, ou vozes do verbo, são a forma como os verbos se apresentam na oração a fim de
determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Elas podem ser de três
tipos: ativa, passiva ou reflexiva.
Voz ativa

Sujeito é o agente da ação.

Exemplo: Vi a professora.

Voz passiva

Sujeito sofre a ação.

Exemplo: A professora foi vista.

Voz reflexiva

Sujeito pratica e sofre a ação.

Exemplo: Vi-me ao espelho.

Voz ativa
Na voz ativa o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação.
Exemplos:
 Bia tomou o café da manhã logo cedo.
 Aspiramos a casa toda.
 Já fiz o trabalho.
Veja também: Voz ativa
Voz passiva
Na voz passiva o sujeito é paciente e, assim, não pratica, mas recebe a ação.
Exemplos:
 A vítima foi vista ontem à noite.
 Aumentou-se a vigilância desde ontem.
A voz passiva pode ser analítica ou sintética.
Formação da voz passiva analítica
A voz passiva analítica é formada por:
Sujeito paciente + verbo auxiliar (ser, estar, ficar, entre outros) + verbo principal da ação conjugado
no particípio + agente da passiva.
Exemplos:
 O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo.
 A casa toda foi aspirada por nós.
 O trabalho foi feito por mim.
Formação da voz passiva sintética
A voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal (devido ao uso do pronome
se), é formada por:
Verbo conjugado na 3.ª pessoa (no singular ou no plural) + pronome apassivador "se" + sujeito
paciente.
Exemplos:
 Tomou-se o café da manhã logo cedo.
 Aspirou-se a casa toda.
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Já se fez o trabalho.
Temos certeza de que estes textos podem te ajudar mais ainda:
Voz passiva: tudo o que você precisa saber!
Partícula apassivadora
Voz reflexiva
Na voz reflexiva o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, uma vez que ele pratica e recebe a
ação.
Exemplos:
A velhinha sempre se penteia antes de sair.
Eu me cortei hoje quando estava cozinhando.
Formação da voz reflexiva
A voz reflexiva é formada por: Verbo na voz ativa + pronome oblíquo (me, te, se, nos, vos), que
serve de objeto direto ou, por vezes, de objeto indireto, e representa a mesma pessoa que o
sujeito.

Exemplos:
Atropelou-se em suas próprias palavras.
Machucou-se todo naquele jogo de futebol.
Olhei-me ao espelho.
Voz reflexiva recíproca
A voz reflexiva também pode ser recíproca. Isso acontece quando o verbo reflexivo indica
reciprocidade, ou seja, quando dois ou mais sujeitos praticam a ação, ao mesmo tempo que
também são pacientes.
Exemplos:
 Eu, meus irmãos e meus primos damo-nos bastante bem.
 Aqui, os dias passam-se com muitas novidades.
 Sofia e Lucas amam-se.
Veja também: Voz reflexiva




Vozes verbais e sua conversão
Geralmente, por uma questão de estilo, podemos passar a voz verbal ativa para a voz verbal
passiva.
Ao fazer a transposição, o sujeito da voz ativa torna-se o agente da passiva e o objeto direto da
voz ativa torna-se o sujeito da voz passiva.
Exemplo na voz ativa: Aspiramos a casa toda.
Sujeito da ativa: Nós (oculto)
Verbo: Aspiramos (transitivo direto)
Objeto direto: a casa toda.
Exemplo na voz passiva: A casa toda foi aspirada por nós.
Sujeito: A casa toda
Verbo auxiliar: foi
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Verbo principal: aspirada
Agente da passiva: por nós.
Observe que o verbo auxiliar "foi" está no mesmo tempo verbal que o verbo "aspiramos" estava na
oração cuja voz é ativa. O verbo "aspiramos" na oração cuja voz é passiva está no particípio.
Assim, a oração transposta para a voz passiva é formada da seguinte forma:
Sujeito + verbo auxiliar (ser, estar, ficar, entre outros) conjugado no mesmo tempo verbal que o
verbo principal da oração na voz ativa + verbo principal da ação conjugado no particípio + agente da
passiva.
É importante lembrar que somente os verbos transitivos admitem transposição de voz. Isso
porque uma vez que os verbos intransitivos não necessitam de complemento, não têm objeto que
seja transposto em sujeito.
(Vozes verbais ou Vozes do verbo - Toda Matéria (todamateria.com.br))
5 – Em razão dos esclarecimentos que foram escritos para eliminar qualquer dúvida, informamos
que o gabarito oficial está mantido.

QUESTÃO: 08
Resposta: INDEFERIDO
1 – A recusante enviou recurso sinalizando para a posição do pronome átono, porque ele está em
posição de ênclise e não de próclise. No entanto, a posição do pronome não influencia no que se
cobra na questão, pelos motivos seguintes:
1. 1 - A qualificação do Pronome “SE” – que é átono.
1. 2 - A função sintática que o Pronome “SE” exerce – que é de “Objeto Direto”.
1. 3 – Informamos para a candidata que se o verbo estivesse no futuro do presente ou no futuro do
pretérito, o pronome “SE” teria a mesma classificação gramatical e exerceria a mesma função
sintática.
2 – Desta forma, não há necessidade de pedir anulação da questão, pois a efetiva cobrança feita na
alternativa C está com as informações teóricas absolutamente corretas, conforme preceitos da
Gramática Normativa da Língua portuguesa.
3 – Estamos transcrevendo o que se cobra na referida alternativa D e explicando o motivo de a
alternativa D apresentar erro.
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Reescrevendo o trecho assim: os índios, logo de início, mostrar-se-iam inclinados a “entrar na
dança” obtém-se idêntica ideia do trecho original.
Para se reescrever uma frase sem alterar a mensagem original, temos que respeitar os seus termos
constitutivos, sobretudo a ideia expressa pela ação verbal.
4 – Em razão das explicações teóricas apresentadas, informamos que o gabarito oficial está
mantido.

QUESTÃO: 13
Resposta: INDEFERIDO
1 – A questão tem o enunciado bem claro e elucidativo, sobre a conjugação do verbo na segunda
pessoa do plural (VÒS).
Pedimos, gentilmente, que a recusante reveja as regras da Gramática Normativa da Língua
Portuguesa, para entender que todas elas têm que ser seguidas literalmente. Como sugestão,
indicamos que sejam feitas pesquisas de fontes bibliográficas de Gramaticas Normativas do
Ensino Fundamental, pois elas têm explicações bem elucidativas e muitos exemplos.
2 – Vamos escrever o imperativo afirmativo do verbo pensar: Pensa tu; Pense você; Pensemos
nós; Pensai vós; Pensem vocês.
INFORMAMOS QUE A FOMA AFIRMATIVA DIFERE DA FORMA NEGATIVA NAS DUAS SEGUNDAS
PESSOAS: “TU” E “VÓS”.
3 – ESTAMOS ESCREVENDO COMO SE FAZ A FORMAÇÃO DO MODO IMPERATIVO.
NO MODO IMPERATIVO NÃO EXISTE “EU” – SÃO APENAS 5 PESSOAS: TU; ELE; NÓS; VÓS; ELES.
O MODO IMPERATIVO AFIRMATIVO SE FORMA COM AS DUAS SEGUNDAS PESSOAS DO PRESENTE
DO INDICATIVO SEM A LETRA “S” (TU – VÓS).
AS DEMAIS PESSOAS: (ELE; NÓS; ELES) COMO ELAS ESTÃO CONJUGADAS NO PRESENTE DO MODO
SUBJUNTIVO.
O MODO IMPERATIVO NEGATIVO SE FORMA COM AS CINCO PESSOAS DO PRESENTE DOI
SUBJUNTIVO SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. BASTA USAR “NÃO” ANTES DO VERBO.
MODO IMPERTIVO AFIRMATIVO
PENSA TU
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PENSE VOCÊ
PENSEMOS NÓS
PENSAÍ VÓS
PENSEM VOCÊS
MODO IMPERTIVO NEGATIVO
NÃO PENSES TU
NÃO PENSE VOCÊ
NÃOPENSEMOS NÓS
NÃO PENSEOS VÓS
NÃO PENSEM VOCÊS

4 - Em razão dos esclarecimentos que foram escritos para eliminar a dúvida da recusante,
informamos que o gabarito oficial está mantido.

QUESTÃO: 39
Resposta: INDEFERIDO

Os conteúdos cobrados estão estritamente de acordo com o conteúdo programático, o referido
conteúdo faz parte de noções básicas de informática. Portanto mantido o gabarito.
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