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RESPOSTA RECURSOS 

 
EDITAL PSC2019/UFAM:  Nº62/2018/GR de 24/07/2018 
 

ETAPA: 1°ETAPA  

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 
 
QUESTÃO: N° 02 
 
INTERESSADA: AGATHA LOPES AZÊDO  
 
QUESTIONAMENTO: Pede a mudança de gabarito para a alternativa “D”, alegando que na 

alternativa “C” a palavra “pouco” é “somente um advérbio que intensifica o substantivo 
exercício”.  

 
PARECER: O(a) requerente NÃO tem razão, já que os advérbios intensificam os verbos, os 

adjetivos e outros advérbios, nunca um substantivo. Logo, em “Faço pouco exercício”, o 
“pouco” é pronome indefinido, já que não explicita a quantidade de exercício que é feita; como 
vem junto a um substantivo (“exercício”), esse pronome indefinido se classifica como pronome 
adjetivo indefinido, como pede a questão. Na alternativa “D”, o vocábulo “poucos” é um 
pronome substantivo indefinido. O “Grande Dicionário Sacconi”, por exemplo, no verbete 
“pouco”, apresenta essa classificação, de resto endossada por qualquer gramática. 

 
RESPOSTA: MANTER GABARITO PUBLICADO. 
. 
            
                                                                                                
 
 Data: 09 / 12 / 2018 
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RESPOSTA RECURSOS 

 
EDITAL PSC2019/UFAM:  Nº62/2018/GR de 24/07/2018 
 

ETAPA: 1°ETAPA  

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 
 
QUESTÃO: N° 02 
 
INTERESSADA: KARINE SANTOS REIS 
 
QUESTIONAMENTO: Pede a mudança de gabarito para a alternativa “D”, alegando que na 

alternativa “C” a palavra “pouco” “se refere ao exercício, dando total sentido de adjetivo”. 
Já na alternativa “D”, “poucos é um pronome adjetivo indefinido, pois sugere uma ideia de 
quantidade indefinida ou agente indefinido”. 

 
PARECER: A requerente NÃO tem razão em seu requerimento contraditório. Entretanto, 

explicamos a questão. Em “Faço pouco exercício”, o “pouco” é pronome indefinido, já que 
não explicita a quantidade de exercício que é feita; como vem junto a um substantivo 
(“exercício”), esse pronome indefinido se classifica como pronome adjetivo indefinido, como 
pede a questão. Na alternativa “D”, o vocábulo “poucos” é um pronome substantivo 
indefinido. O “Grande Dicionário Sacconi”, por exemplo, no verbete “pouco”, apresenta essa 
classificação, de resto endossada por qualquer gramática. 

 
RESPOSTA: MANTER GABARITO PUBLICADO. 
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 Data: 09 / 12 / 2018 
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