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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 006/2017 – MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO/RS 
 

PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
 
 
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

QUESTÃO: 04 GABARITO PRELIMINAR: D 
 

É verdade que cachorros sofrem quando os donos se separam? 
 

Um término de relacionamento é sempre difícil para todos os envolvidos. Mas, graças ___ geração que 
já tem mais cães que filhos, surgiu uma nova preocupação: como explicar ao cachorro que mamãe e papai não se 
amam mais? 

Brincadeiras ___ parte, cãezinhos podem, sim, ficar bastante estranhos depois de um término. Um 
comportamento comum é o aumento de agressividade, ou o contrário: o bicho fica estranhamente quieto e 
introspectivo. É comum que essa mudança seja associada a um processo de luto do cachorro pelo término – e, 
principalmente, saudade de um dos membros do casal que saiu da casa. 

Essa é uma perspectiva bastante humana – e até verdadeira –, mas a reação do cão tende a ser mais 
complexa que isso. O cão não tem noção do caráter definitivo dos términos. Aos poucos, ele percebe que a 
pessoa não está mais por perto com tanta frequência, mas, de certa forma, ainda espera que ela apareça 
eventualmente. Não vai compreender que nunca mais um dos donos vai voltar. 

Dentro dessa doce ignorância, o que ele sente mesmo é a mudança na rotina e no ambiente. O cheiro 
muda, as coisas mudam de lugar e roupas e objetos “somem”. Como o animal usa esses fatores como ponto de 
referência, pode ficar confuso e agitado. A mudança no “clima” da casa também pode afetar o cão: primeiro 
porque, antes do término, o estresse e as brigas geralmente aumentam. Sendo um bicho social, ele percebe e 
acaba estressado também. ___ parte mais fofa de tudo isso é que o bicho também estranha a tristeza do dono. 
Isso pode levá-lo ___ tentar chamar a atenção do humano com brincadeiras e tentativas de conforto, mas o 
conjunto da obra pode desestabilizar seu pet. 

A boa notícia é que, conforme as lágrimas secam e as coisas vão voltando ao normal, uma nova rotina é 
criada. O cão volta a se sentir seguro, independentemente do antigo morador da casa reaparecer ou não. Dá para 
dizer que, no fim das contas, o cachorro acaba de certa forma tomando partido na separação – geralmente o de 
quem fica com ele. 

http://super.abril.com.br/comportamento... - adaptado. 

 
No trecho “O cão não tem noção do caráter definitivo dos términos. Aos poucos, ele percebe que a pessoa não 
está mais por perto com tanta frequência, mas, de certa forma, ainda espera que ela apareça eventualmente.”, ao 
substituir a palavra sublinhada pelo plural “cães”, quantas outras alterações (não se contando a palavra 
substituída) obrigatoriamente são necessárias para que não haja incorreção? 
 
a) Duas. 
b) Três. 
c) Quatro. 
d) Cinco. 
 

 

Tendo em vista o recurso interposto, manifesta-se a Banca Examinadora conforme segue: 
 
Preliminarmente, é importante salientar que o conteúdo da presente questão está contemplado no edital 
do certame no tópico “Concordância nominal e verbal”, sendo que foi elaborada com base na gramática 
normativa da língua portuguesa e no texto em tela. 
 
O trecho a ser alterado foi apresentado da seguinte forma: 
 

“O cão não tem noção do caráter definitivo dos términos. Aos poucos, ele percebe que a 
pessoa não está mais por perto com tanta frequência, mas, de certa forma, ainda espera que 
ela apareça eventualmente.” 
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Ao se passar a palavra “cão” para o plural, “cães”, tem-se o seguinte resultado: 
 

“Os cães não têm noção do caráter definitivo dos términos. Aos poucos, eles percebem que 
a pessoa não está mais por perto com tanta frequência, mas, de certa forma, ainda esperam 
que ela apareça eventualmente.” 

 
Assim, cinco alterações são obrigatórias para fins de concordância (O-Os; tem-têm; ele-eles; percebe-
percebem; espera-esperam). 
 
Dessa forma, a única alternativa correta na questão é “d”. Em sendo assim, o gabarito deve ser mantido. 
 
 
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 08 de junho de 2017. 
 
 
OBJETIVA Concursos Ltda. 


