Posição dos recursos interpostos pelos candidatos – Concurso 01/2019
do TJMMG – Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais

1 – Gabriel Rocha Valle
Questão interposta nº 16 da prova de Língua Portuguesa
“De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação ao
plural dos substantivos compostos, assinale a alternativa correta.
A) cor-de-rosa = cores-de-rosa
B) azul-piscina = azuis-piscinas.
C) beija-flor = beijas-flores.
D) alto-falante = altos-falantes.”
De acordo com minha análise e baseado em Evanildo Bechara (2015, p.136),
autor do livro Moderna Gramática Portuguesa, e verificando a questão acima, o
plural de nomes compostos é flexionado da seguinte maneira:
a) cor-de-rosa = cores-de-rosa
Os compostos que tenha preposição, explícito ou implícito, flexiona somente o
primeiro elemento. Desta forma o plural correto é cores-de-rosa.
****************************************
b) azul-piscina = azuis-piscinas
os compostos de substantivo + substantivo; substantivo + adjetivo; adjetivo +
substantivo, ambos variam. O plural correto é azuis-piscinas, por se tratar de
dois substantivos.
****************************************
c) beija-flor = beijas-flores
Nomes compostos por temas verbais (como neste caso beija derivado do
verbo beijar), ou for palavra invariável + substantivo ou adjetivo, flexiona-se
somente o segundo elemento.
O plural correto de beija-flor é beija-flores.
****************************************
d) alto-falante = altos-falantes
O mesmo ocorre neste caso, o primeiro composto é formando por palavra
invariável (alto), sendo assim flexiona-se somente o segundo elemento. O
plural correto de alto-falante é alto-falantes.
Sendo assim, a questão 16 admite duas respostas corretas, letra A) cor-derosa = cores-de-rosa e B) azul-piscina = azuis-piscinas.
Análise realizada por Karina Dutra
Profissional da área de Letras

Posição: O recurso foi DEFERIDO e a questão será considerada a pontuação
em todas as provas realizadas pelos candidatos neste concurso.

2 - Talita karolaine Rodrigues De Camargo
Questão interposta nº09 da prova de Língua Portuguesa
“De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto às
classes de palavras, assinale a alternativa em que a palavra destacada seja
classificada como substantivo.
A) A casa azul foi vendida hoje pela manhã.
B) Pedro é o cabeça da turma.
C) Nosso relacionamento está desgastado.
D) Tenho dois alunos estrangeiros.”

O conteúdo interposto pela candidata não corresponde ao conteúdo da questão
de referência mencionada pela mesma.

Análise realizada por Karina Dutra
Profissional da área de Letras

Posição: Recurso foi INDEFERIDO.

3 - Talita karolaine Rodrigues De Camargo
Questão interposta nº 49 da prova de Direito
“Considerando as opções correlacionadas à definição do Direito Penal
Militar, abaixo, indique a incorreta:
•

Fomento do salutar desenvolvimento das missões precípuas
atribuídas às Forças Armadas, às Forças Auxiliares e aos
Ministérios da Defesa; da Justiça; das Relações Exteriores; do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

•

Conjunto de normas jurídicas.

•

Tem por objeto a determinação de infrações penais.

•

Adota medidas coercitivas em face da violação, e ainda, pela
garantia

dos

bens

juridicamente

tutelados,

em

especial

a

regularidade de ação das forças militares.
•

Proteção da ordem jurídica militar.”

"Para a existência de um conjunto normativo capaz de regular as relações
humanas para um convício social pacifico surgiu o direito penal.
Para regular esse conjunto normativo é necessário determinar as infrações
penais, que nada mais é do que é toda conduta previamente tipificada pela
legislação como ilícita, imbuída de culpabilidade, isto é, praticada pelo agente
com dolo ou, ao menos, culpa quando a Lei assim prever tal possibilidade.
Devendo o Estado proibir e impor uma sanção a quem a praticar.
Diante disso, o Código Penal Militar Brasileiro tem como objetivo determinar as
infrações penais militares, tipificando-as, para a correta aplicação da
penalidade.
Restando por tanto, correta a letra “c”."

Análise realizada pela Dra. Juliana Reis
Advogada - OAB/MG 135.944

Posição: O recurso foi INDEFERIDO.

4 – Renato Francischeto Rocha Amaral

Solicita revisão na correção da prova de Língua Portuguesa na
questão nº 15.
Verificado o gabarito do candidato solicitante do recurso, observou-se que
houve erro na correção passando a ter um total de pontos correspondente a
29.

Análise realizada por Carla Martins
Supervisora dos Programas Especiais do CIEE/MG

Posição: O recurso foi DEFERIDO.

