PROCESSO SELETIVO IFPR 2018 • RESULTADO DA ANÁLISE DE RECURSOS
Nível

Questão

Argumentação do candidato

1

As alternativas "A" e "B" da questão 1 estão corretas, pois na alternativa "A" considera-se a polissemia do termo "ligado" e na
alternativa "B" consta o diálogo na loja de produtos elétricos; o termo "inusitado" reforça o humor presente na charge. Ambas
alternativas estão corretas, pois são complementares.

O diálogo não é "inusitado", já que gira em torno de
um aparelho estar "plugado" na tomada, ou de alguém
que está ou não distraído. RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

1

a palavra ligado, ou o seu sentido não é explorado de diversas formas, a unica fez que aparece e em uma fala. O que confere o
humor e o dialogo inusitado, então a resposta correta é a B.

A charge explora os sentidos da palavra "ligado" : se
a referência fosse ao ferro elétrico, o significado
seria "conectado à tomada"; se referir-se à pessoa,
então seria a gíria corespondente a "prestando
atenção". A alusão ao duplo sentido é a responsável
pelo humor. RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

3

Em nenhum momento, o artigo citado na questão 3, que é do valor econômico de 26/07/2017, constam dados de 2016, todas as
informações citadas no artigo são de 2017 e na alternativa D considera como correta no gabrito provisório a informação dada é de
2016, que é incorreta segundo o artigo.

QUESTÃO ANULADA

MÉDIO

3

O trecho cita que cresceu em comparação ao período de 2016, na alternativa do gabarito provisório ''D'', cita que cresceu da
mesma forma que 2016. O que deixaria correta a alternativa ''B''.

QUESTÃO ANULADA

3

A resposta dessa questão é a letra B, pois no texto, diz que a rede social ampliou seu lucro em 71% no segundo trimestre, EM
COMPARAÇÃO AO MESMO PERÍODO DE 2016, ou seja, teve mais lucro em 2017 do que em 2016. na letra B, está escrito: "...O
lucro líquido da empresa AMPLIOU-SE, no segundo trimestre, NA COMPARAÇÃO COM IGUAL PERÍODO DE 2016 (igual período,
não igual lucro), para US$ 3,89 bilhões, ou seja, UM CRESCIMENTO DE 71%" (em relação ao ano de 2016). Na letra D, que foi a
questão dada como correta, está dizendo que a rede social, em 2016, teve O MESMO LUCRO DESTE ANO, o que não é verdade:
"Da mesma forma que no segundo trimestre de 2016, do mesmo período deste ano, o lucro líquido da rede social cresceu 71%..."

QUESTÃO ANULADA

3

No gabarito a resposta para a questão 3 é a letra "D", mas o trecho da letra "D" não corresponde com o trecho do enunciado, pois
altera o sentido. No começo do trecho da letra "D" diz que: 'Da mesma forma que no segundo trimestre de 2016, no mesmo
período desse ano (...)', mas o texto diz que não foi da mesma forma, visto que se comparar o mesmo período, esse ano teve um
aumento de 71% do lucro líquido. No final diz que: '(...) levando a receita líquida aos US$ 9,32 bilhões, 45% maior que o período
de abril a junho (...)', mas o texto diz que a receita líquida subiu 45% de abril a junho, e não que foi maior que o período de abril
a junho. A letra mais correta seria a "B" se não fosse pelo começo que diz: 'A receita total...", pois o certo seria "receita líquida",
mas é a letra que mais condiz com o trecho do enunciado sem alterar o sentido.

QUESTÃO ANULADA

3

Enunciado da questão 3: Assinale a alternativa que reescreve o trecho a seguir, sem lhe alterar o sentido. O gabarito aponta a
alternativa "D" como a correta. Não concordo com isto, pois a expressão usada para iniciar a frase: "Da mesma forma que no
segundo trimestre de 2016", confunde o candidato, pois o trecho usado no enunciado é um recorte de jornal e não há informações
se em 2016 também teve aumento do lucro líquido em relação ao ano anterior. No lugar da expressão "da mesma forma" deveria
estar a expressão Comparado ao segundo trimestre de 2016", pois em todas as outras alternativas a palavra usada foi comparada
e não da mesma forma. Além disto, a alternativa "B" está mais fiel ao conteúdo do texto original, não fosse pelo inicio da frase
que cita a receita total e não o lucro líquido.

QUESTÃO ANULADA

3

A questão solicitava ao candidato que assinalasse a assertiva que contivesse o mesmo sentido do texto dado como paradigma.
A assertiva “D”, considerada pelo gabarito preliminar como correta, não contém o mesmo sentido do texto do paradigma. As
diferenças podem ser notadas logo no primeiro período de ambos os textos. Vejamos:
O texto paradigma assim prescreve: “A rede social Facebook ampliou seu lucro líquido em 71% no segundo semestre, na
comparação com igual período de 2016, para US$ 3,89 bilhões”. Observar que a afirmativa nada diz quanto ao crescimento de
2016, mas somente a evolução de crescimento quando comparados os mesmos períodos de 2016 e 2017.
Já o texto da assertiva considerada como correta traz a seguinte informação: “Da mesma forma que no segundo trimestre de
2016, no mesmo período deste ano, o lucro líquido da rede social Facebook cresceu 71%, atingindo US$ 3,89 bilhões”. Observar
que a afirmação “Da mesma forma que no segundo trimestre de 2016” implica em dizer que o crescimento de 2016 também teria
sido de 71%, informação inexistente no texto paradigma.
Diante do exposto, observa-se a ausência de resposta correta, sendo porque a questão 03 deve ser anulada.

QUESTÃO ANULADA

3

A questão (3) tem como tema a identificação da alternativa que reescreve corretamente o trecho citado. De acordo com o gabarito
provisório, a alternativa correta é "D".
Todavia, no trecho referente a essa opção se encontra a seguinte construção: "Da mesma forma que no segundo trimestre de 2016,
no mesmo período deste ano, o lucro líquido da rede social Facebook cresceu 71%, [...]”; isso se mostra incompatível com o
texto base, o qual afirma que a rede social ampliou seu lucro na COMPARAÇÃO com o igual período de 2016, não "da mesma
forma", ou seja, igualmente ao mesmo período de 2016, como afirma a alternativa "D".
Ademais, a alternativa "B" não apresenta irregularidades e expressa corretamente as ideias do texto base, sem lhe alterar o
sentido.
Com base no que foi apresentado, solicito a avaliação da Banca Examinadora para que altere o gabarito da questão.

QUESTÃO ANULADA

3

Solicito a anulação da questão 3, pois encontrei erros em todas as alternativas. Na alternativa "A", diz '...ampliar seu lucro
líquido em 71% no segundo trimestre de 2016' está equivocada, pois no trecho diz que ampliou em comparação a 2016 e não em
2016. A alternativa "B" afirma que a 'a receita total da rede social Facebook...', porém no texto original afirma que a receita
LÍQUIDA que subiu 45%, o que ocorre semelhante na alternativa "C", a mesma diz 'A receita líquida...', mas foi o LUCRO líquido,
de acordo com o trecho. A alternativa "D" diz que no ano de 2016 também houve lucro líquido de 71% com a seguinte frase: "DA
MESMA FORMA que no segundo trimestre de 2016..." E o texto original diz que o lucro cresceu em relação ao segundo trimestre
de 2016, ou seja, não permaneceu o mesmo como diz a alternativa "D".

QUESTÃO ANULADA

3

A questão 03 pede para marcar a alternativa que reescreve corretamente o enunciado sem alteração de sentido.
No gabarito provisório aparece a letra D como correta. Entretanto, no início da alternativa a oração deslocada e separada por
vírgula, "Da mesma forma que no segundo trimestre de 2016," torna equivocado o gabarito. Vejamos:
trecho original: "A rede social Facebook ampliou seu lucro líquido em 71% no segundo trimestre, na comparação com igual
período de 2016, para 3,89 bilhões." (Fica claro no original que em relação a 2016, houve melhora no lucro líquido da empresa no
período de abril a junho e, no gabarito, a oração "Da mesma forma que no segundo trimestre de 2016" pode ser ligada à
informação de crescimento em 71%, isto é, como se nos dois anos o crescimento fosse igual a 71%, dado diferente do trecho
original, que não aponta qual foi o lucro em 2016 em números percentuais.) A saber, a única coisa igual no primeiro período do
trecho original é a informação do tempo de análise (segundo trimestre de 2016 X segundo trimestre de 2017).
A partir da leitura das alternativas, não existe alternativa correta e coerente ao trecho original.
O que faria sentido, seria iniciar da seguinte maneira:
Comparado ao segundo trimestre de 2016, o lucro líquido da rede social Facebook, no mesmo período deste ano, cresceu 71%,
atingindo US$ 3,89 bilhões.

QUESTÃO ANULADA

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

Resposta da banca

Nível

MÉDIO

Questão

3

MÉDIO

3

MÉDIO

3

Argumentação do candidato
A questão (3) tem como tema a identificação da alternativa que reescreve corretamente o trecho citado. De acordo com o gabarito
provisório, a alternativa correta é "D".
Todavia, no trecho referente a essa opção se encontra a seguinte construção: "Da mesma forma que no segundo trimestre de 2016,
no mesmo período deste ano, o lucro líquido da rede social Facebook cresceu 71%, [...]”; isso se mostra incompatível com o
texto base, o qual afirma que a rede social ampliou seu lucro na COMPARAÇÃO com o igual período de 2016, não "da mesma
forma", ou seja, igualmente ao mesmo período de 2016, como afirma a alternativa "D".
Ademais, a alternativa "B" não apresenta irregularidades e expressa corretamente as ideias do texto base, sem lhe alterar o
sentido.
Com base no que foi apresentado e, referindo-se a gramática de Celso Cunha, solicito a avaliação da Banca Examinadora para
que altere o gabarito da questão.
QUESTÃO 3 - O enunciado pede para assinalarmos a alternativa em que o trecho em questão é reescrito sem alteração de sentido,
porém, na alternativa que consta no gabarito provisório como certa (letra D), está escrito “da mesma forma que no segundo
trimestre de 2016[...]” enquanto no texto original temos “em comparação com igual período de 2016”. Os dois elementos usados
(da mesma forma e em comparação) não tem igual valor de sentido, por isso não se pode dizer que não houve alteração no
sentido original.
A alternativa D, apresentada como correta pelo gabarito provisório, contradiz o texto do enunciado e, portanto, não responde ao
solicitado.

Resposta da banca

QUESTÃO ANULADA

QUESTÃO ANULADA

QUESTÃO ANULADA

3

A questão (3) tem como tema a identificação da alternativa que reescreve corretamente o trecho citado. De acordo com o gabarito
provisório, a alternativa correta é "D".
Entretanto, o trecho referente a essa opção consta: "Da mesma forma que no segundo trimestre de 2016, no mesmo período deste
ano, o lucro líquido da rede social Facebook cresceu 71%, [...]”; isso se mostra incompatível com o texto base, pois ele afirma
que a rede social ampliou seu lucro na COMPARAÇÃO com o igual período de 2016, não "da mesma forma", como afirma a
alternativa "D".
Essa e todas as outras alternativas apresentam irregularidades e expressam incorretamente as ideias do texto base, ou sejam
alteram seu sentido.
Por conta disso, solicito a avaliação da Banca Examinadora para que anule a questão, uma vez que a mesma não apresenta
nenhuma alternativa correta.

QUESTÃO ANULADA

3

A questão (3) propõe a avaliação das alternativas propostas e pede para que o candidato escolha a questão que reescreve o trecho
citado sem alteração de sentido e gramaticalmente correta. Segundo o gabarito provisório divulgado, a alternativa correta seria a
"D".
No entanto, destaca-se na alternativa o trecho a seguir: "Da mesma forma que no segundo trimestre de 2016, no mesmo período
deste ano, o lucro líquido da rede social Facebook cresceu 71%, [...]”; é notório por meio de tal trecho a alteração de sentido do
texto referente à questão, no qual é constatado que a rede social citada aumentou seu lucro em comparação com o mesmo
período de 2016, não com igual aumento como afirma a alternativa (D).
Em contrapartida, a alternativa "B" mostra comprometimento com o sentido do texto base, sendo esta a correta.
Sendo assim, peço a avaliação das justificativas aqui apresentadas a fim de alterar a alternativa dada como certa no gabarito
preliminar.

QUESTÃO ANULADA

4

De acordo com o gabarito provisório, a resposta correta seria a resposta "B" e de acordo com o regulamento do processo seletivo
das provas, apenas uma resposta deveria ser escolhida pelo candidato como correta. Porém, ao lermos a resposta "C" da questão
podemos verificar que também está correta, pois trata-se de regionalismos que podem ser falados nas diversas regiões porém
não podem ser considerados corretos ao serem escritos. Sendo assim, a resposta "C" ode também ser considerada como correta.

A variação linguística diz respeito às diversas
formas de falar, de acordo com questões sócioeconômicas, históricas, regionais, etc. Fora dos
contextos "formais", que exige a norma padrão, não
podem ser consideradas "erradas". RECURSO
INDEFERIDO.

4

Nos itens 1 a 3 temos regionalismos, corretos. E na 4 temos um exemplo de correção, ou seja, a normal culta, usada nesse
exemplo pelo campo jurídico. Sendo correta a alternativa ''D''.

Todos as alternativas são exemplos de variação
linguística, que diz respeito às diversas formas de
falar, de acordo com questões sócio-econômicas,
históricas, regionais, etc. Fora dos contextos
"formais", que exige a norma padrão, não podem ser
consideradas "erradas". RECURSO INDEFERIDO

4

O enunciado da questão cita o uso de variação linguística e norma padrão, no entanto a questão apontada como como correta
(letra B) faz somente referência à variantes linguísticas.
A alternativa C faz referência ao uso de regionalismo nas alternativas I a III, e diz que não podem ser considerados corretos. Isto
estaria correto levando em consideração que o enunciado também faz referência à norma padrão da língua portuguesa, pois tais
regionalismos não estariam inseridos na norma padrão da nossa língua.
Isto posto, a questão apresentou uma interpretação não clara aos candidatos, podendo levar ao erro, pois tanto a alternativa B
quando a C poderiam ser consideradas corretas, a primeira quando olhada sob a ótica da variação linguística, e a segunda quando
olhada sob a ótica da norma padrão.
Com isso, pede-se a anulação da referida questão.

Todas as alternativas são exemplos de variação
linguística, que diz respeito às diversas formas de
falar, de acordo com questões sócio-econômicas,
históricas, regionais, etc. Fora dos contextos
"formais", que exige a norma padrão, não podem ser
consideradas "erradas".RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

4

Prezados membros na Banca Examinadora, venho por meio desta mensagem levantar um questionamento referente a questão
objetiva de número 4 de língua portuguesa, o gabarito oficial considera como resposta correta a letra B, porém as informações
contidas na letra D parecem-me mais corretas, visto que no item B diz que todas são variantes linguísticas, entretanto no texto 4
não há uma variante linguística, apenas a norma culta usada no âmbito jurídico, sendo um exemplo de correção.
A letra D diz que apenas o item 4 é exemplo de correção, o que não deixa de ser um fato, visto que os demais textos não estão
de acordo com a norma culta língua portuguesa na escrita.

Todas as alternativas são exemplos de variação
linguística, que diz respeito às diversas formas de
falar, de acordo com questões sócio-econômicas,
históricas, regionais, etc. Fora dos contextos
"formais", que exige a norma padrão, não podem ser
consideradas "erradas".RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

5

Analisando as afirmações, temos por verdadeiras: 1- que diz que são poesias, o que é correto, pois a poesia vai além da
estrutura; 2- o primeiro está em prosa (maneira natural), o segundo em verso (linhas). 4- apenas o um é lírico, pela
subjetividade. 5- é um poema, pois está organizado em versos, estrutura principal do poema. Sendo correta a alternativa ''D'', a
qual exclui o item 4, mas só reúne itens corretos.

Ambos os textos podem ser considerados líricos,
marcados pela subjetividade.RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

5

O Gabarito apresenta como correta a letra 'D' tendo como corretos os itens I, II e V, Porém o item I está errado ao afirmar que
os textos I e II são poesias. O quê se confirma com a assertiva II, que afirma que os textos são respectivamente Prosa e Verso.

MÉDIO

6

As alternativas "B" e "D" estão corretas, pois há dois tempos distintos na narrativa e há cinco personagens que constroem o
enredo: Madrinha, narrador, Dionísia, Olívia e Marcelo.

MÉDIO

8

Tínhamos duas respostas corretas ''A'' e ''D'', onde ''A'': fala das personagens não caracterizadas e a ''D'' da linguagem que é muito
metafórica, usando comparações sem conectivos, como ''Um risinho cascateante'', usado na narrativa.

Apesar da metáfora apontada, não se pode afirmar
que a linguagem do texto é MUITO
metafórica.RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

8

Segundo o gabarito provisório, a resposta da questão número 08 seria a letra A ( três personagens não foram caraterizados ), no
entanto a letra C ( o narrador é,também, o personagem principal ) também está correta, pois o texto que serve como base para a
resolução dessa questão ( As Cerejas, de Lygia Fagundes Telles ) apresenta trechos como: "Aproximei-me fascinada. Nunca tinha
visto ninguém como tia Olívia [...]", "- É de cera? - perguntei tocando-lhe uma das cerejas.", "Ela acariciou-me a cabeça com um
gesto distraído. Senti bem de perto seu perfume." levam a entender que o narrador da história é também o personagem principal.
Sendo assim tanto a resposta A está correta (afinal três personagens realmente não são caracterizados ) quanto a resposta C está
correta, levando essa questão a ter duas respostas.

Pelo excerto não é possível afirmar que o narrador é
o personagem principal, já que aparece no mesmo
nível que os demais. RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

8

A alternativa dessa questão é a letra B, pois como ela mesmo diz, mesmo sendo um excerto, ou seja, um trecho, o enredo pôde
ser percebido, pois vimos, no início do trecho que haviam moradores em uma determinada casa no campo, e que após alguns
anos, eles se reencontram.

Apenas este excerto não permite deduzir o
desenvolvimento da história (não há reencontro!).
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

8

É claramente perceptível que o Narrador do texto é também personagem da história, uma vez que todo o enredo gira em torno do
Narrador-Personagem, pode-se concluir que ele é o personagem principal, portanto a alternativa C) também está correta, sendo
assim, a questão possui duas possíveis respostas corretas.

Pelo excerto não é possível afirmar que o narrador é
o personagem principal, já que aparece no mesmo
nível que os demais. RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

8

Solicito a troca de resposta dessa questão, pois todo os poucos personagens que foram apresentados no texto são caracterizados
mesmo que brevemente, como a Madrinha da narradora que é descrita como afobada e com olhinhos estrábicos.

Não foram caracterizados: Alberto, Romeu e o
narrador. RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

Ambos os textos podem ser considerados líricos,
marcados pela subjetividade. RECURSO
INDEFERIDO.
Além dos personagens citados pelo candidato ainda
há Alberto e Romeu. RECURSO INDEFERIDO.

Nível
MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

Questão

Argumentação do candidato

Resposta da banca

8

A resposta "A" e "D" estão corretas, pois o texto apresenta linguagem metafórica.

Apesar de ALGUMAS metáforas, não se pode afirmar
que a linguagem do texto é MUITO metafórica.
RECURSO INDEFERIDO.

8

A assertiva “A”, considerada pelo gabarito preliminar como correta, afirma que três personagens não foram caracterizados.
Contudo, esta informação está errada. São apenas dois os personagens não caracterizados.
Primeiro, para correta aferição de quantos personagens não foram caracterizados impõe-se saber quantos personagens podem ser
identificados no texto apresentados. Dentre caracterizados e não caracterizados temos 6 personagens. São eles: “Madrinha”,
“Preta Dionísia”, “Tia Olívia”, “Alberto”, “Marcelo” e a narradora.
Desses seis, três personagens estão caracterizados no primeiro parágrafo (“Madrinha”, a “Preta Dionísia”, a “Tia Olívia”). Um
quarto personagem, Marcelo, foi caracterizado no parágrafo iniciado por: “O menino era Marcelo. Tinha apenas dois anos mais do
que eu (...).
Portanto, se dentro de um universo de seis personagens temos quatro personagens caracterizados, a conclusão é que temos dois
personagens não caracterizados.
Por outro lado, a assertiva “C” não merece qualquer reparo. A personagem da narradora é o núcleo central de onde se desenrola o
enredo, toda a perspectiva narrativa parte de suas compreensões. Logo é possível apontá-la como personagem principal.
Diante do exposto, requer-se a modificação do gabarito preliminar da questão 08 da assertiva “A” para a assertiva “C”, ou,
subsidiariamente, considerem-se ambas assertivas corretas, ou, em última hipótese, a anulação da questão.

Não foram caracterizados: Alberto, Romeu e o
narrador. RECURSO INDEFERIDO.

8

A questão (8) é referente aos elementos narrativos do texto base (excerto do conto As Cerejas) para a mesma. O gabarito
considerou a alternativa "A" como correta. Apesar de a opção "A" se mostrar correta, a alternativa "B" cita: "mesmo sendo um
excerto, o enredo pode ser percebido", de modo que essa se mostra correta, pois a partir da leitura do texto é possível notar o
desenvolvimento de uma sequência de fatos na qual a narradora remonta situações em sua memória, ou seja, um enredo. Além
disso, a questão anterior (7) solicita a identificação dos seguintes elementos da narrativa: Narrador, Personagens, Tempo,
Espaço; sendo esses elementos todos componentes do enredo, comprovando assim sua presença no trecho. Dessa forma, solicito
a avaliação das ponderações apresentadas a fim de promover a anulação do gabarito da questão.

O excerto não dá conta de anunciar o
desenvolvimento das ações. Não é possível afirmar
para onde caminhará a história, apenas que ele inicia
com as memórias do narrador. RECURSO
INDEFERIDO.

8

A alternativa D também se mostra correta, pois a linguagem é muito metafórica no texto. Exemplo disso temos nas passagens "a
voz ácida contrastando com a doçura dos cremes", "as tardes como que suspensas na poeira do ar", "ela teve um risinho
cascateante", por exemplo. Questiono também o fato de que dois personagens não teriam sido perfeitamente caracterizados (um
cavaleiro e o chefe da estação), já que a narração é da afilhada - o que demonstra certa caracterização da personagem,
comprometendo, assim, a alternativa "A". Requer-se, portanto, a anulação da questão.

Apesar de ALGUMAS metáforas, não se pode afirmar
que a linguagem do texto é MUITO metafórica.
RECURSO INDEFERIDO.

8

No texto, a narradora menciona os seguintes personagens: Madrinha, Dionísia, Tia Olívia, Alberto, Marcelo e Romeu. Madrinha,
no caso, da narradora, é caracterizada por ser afobada (linha 3); a cozinheira Dionísia, pois bate claras de ovos para uma nova
receita, é caracterizada pela voz ácida (linhas 5-7); Tia Olívia é a prima da Madrinha (linha 21), enfastiada e lânguida (linhas 78). Marcelo, caracterizado pela idade, estatura e roupas (linhas 26-28), é filho de Romeu (linha 33) que, por sua vez, é
caracterizado como primo-irmão de Alberto (linhas 34-35), que escrevera mencionado a chegada de Olívia (linhas 21-22_. LOGO,
se Romeu é primo-irmão de Alberto, a recíproca é verdadeira e Alberto é primo-irmão de Romeu, não sendo possível afirmar a
existência de três personagens não caracterizados. A questão deve ser anulada!

Não foram caracterizados: Alberto, Romeu (apenas
citado o parentesco) e o narrador. RECURSO
INDEFERIDO.

8

A questão (8) é referente aos elementos narrativos do texto base (excerto do conto As Cerejas). O gabarito considerou a
alternativa "A" como certa. Apesar de a opção "A" se mostrar realmente correta, a alternativa "B" cita: "mesmo sendo um excerto,
o enredo pode ser percebido", de modo que essa se mostra também correta, pois a partir da leitura do texto é possível identificar
a presença de uma construção textual que apresenta Introdução e Desenvolvimento, ou seja, um enredo. Sendo a introdução
composta por Narrador, Personagens, Tempo e Espaço, além da percepção que pode ser feita a partir da leitura, a questão anterior
(7) solicita a identificação desses elementos essenciais (Narrador, Personagens, Tempo e Espaço), dessa maneira comprovando a
presença deles no trecho.
Além disso, o texto base refere-se a lembrança da narradora sobre acontecimentos passados, retratados por meios de uma
sequência de ações dos personagens, caracterizando assim um desenvolvimento e, consequentemente, um enredo, como explica
o sociólogo, literato e professor universitário brasileiro Antonio Candido: "O enredo existe através dos personagens; as
personagens vivem do enredo. Enredo e personagem exprimem, ligados, os intuitos do romance, a visão da vida que decorre dele,
os significados e valores que o animam.".
Dessa forma, solicito a avaliação das ponderações apresentadas a fim de promover a anulação do gabarito da questão.

O excerto não dá conta de anunciar o
desenvolvimento das ações. Não é possível afirmar
para onde caminhará a história, apenas que ele inicia
com as memórias do narrador.RECURSO
INDEFERIDO.

MÉDIO

8

A questão (8) se refere aos elementos narrativos do texto base (excerto do conto As Cerejas). O gabarito considerou a alternativa
"A" como certa. Apesar dessa opção estar correta, a alternativa "B", que cita: "mesmo sendo um excerto, o enredo pode ser
percebido", também está correta, pois a partir da leitura do texto é possível identificar uma construção textual que apresenta
introdução e desenvolvimento, ou seja, um enredo. Sendo a introdução composta por Narrador, Personagens, Tempo e Espaço, o
que pode ser comprovado pela da leitura da questão anterior (7), que solicita a identificação desses elementos essenciais
(Narrador, Personagens, Tempo e Espaço).
Além disso, o texto base refere-se à lembrança da narradora sobre acontecimentos passados, que são retratados por meios de
uma sequência de ações dos personagens, o que caracteriza um desenvolvimento e, consequentemente, um enredo, como explica
Antonio Candido, um sociólogo, literato e professor universitário brasileiro: "O enredo existe através dos personagens; as
personagens vivem do enredo. Enredo e personagem exprimem, ligados, os intuitos do romance, a visão da vida que decorre dele,
os significados e valores que o animam.".
Sendo assim, solicito a avaliação das ponderações apresentadas a fim de que ocorra a anulação do gabarito desse questão.

MÉDIO

8

Elementos narrativos pode se considerar que o narrador que é o personagem principal entrando em ambiguidade de que 3
personagens nao foram caracterizados mas ainda sim foram citados pelo narrador. sendo assim a alternativa "C" parecia mais
concisa.

Não é possível afirmar que o narrador seja o
personagem principal, já que ele aparece no mesmo
nível que os demais. RECURSO INDEFERIDO.

8

A pergunta (8) questionou sobre os elementos narrativos presentes no excerto do conto "As Cerejas", de Lygia Fagundes Telles. O
gabarito provisório divulgado no dia seguinte à prova mostrou a alternativa "A" como correta, porém, ainda que tal alternativa
esteja certa, a alternativa "B" cita: "mesmo sendo um excerto, o enredo pode ser percebido", colocando-se também como correta,
pois a partir de realizada a leitura do trecho colocado em questão é visível a presença de Introdução e Desenvolvimento, sendo
estas características próprias de um enredo.
Além dos fatores percebidos, a questão (7), referente ao mesmo excerto, pede que a candidato avaliado identifique o narrador, os
personagens, o tempo e espaço da narrativa, comprovando a existência de um enredo que pode ser notado pelo leitor. Portanto, a
própria prova responde a questão (8) pela alternativa "B".
Sendo assim, peço que tais justificativas sejam avaliadas a fim de anular a questão em discussão, visando uma prova coerente à
todos os candidatos.

O excerto não dá conta de anunciar o
desenvolvimento das ações. Não é possível afirmar
para onde caminhará a história, apenas que ele inicia
com as memórias do narrador.RECURSO
INDEFERIDO.

MÉDIO

12

O gabarito provisório apresentou como sendo correta a opção C.
Ocorre que a questão em referencia apresenta duas alternativas que podem ser caracterizadas como o melhor titulo para o texto
transcrito: As opções C e D.
É certo que o titulo A Vaidade tem limite se adéqua perfeitamente, podendo ser o titulo do texto, no entanto a opção D (Perigo
dos Anabolizantes} do mesmo modo, pode ser considerado o melhor titulo, haja vista a ênfase constante do texto para a
utilização indevida e os malefícios que o uso de anabolizantes acarreta à saúde e ao corpo ao longo do tempo.
Desse modo, vem requerer sejam consideradas corretas as duas opções C e D, ou, na impossibilidade, seja referida questão
ANULADA.

A resposta é a de letra “C”. Em “A” e “B” há uma
alusão a instruções, que não são contempladas no
texto. Na letra “d”, ainda que faça referência ao
perigo dos anabolizantes, o texto como um todo não
fala sobre isso, mas sim dos excessos de vaidade.
RECURSO INDEFERIDO

MÉDIO

12

O título deve chamar a atenção do leitor, e isso vai de pessoa para pessoa, logo não teria uma resposta completamente correta, é
mais uma questão de interpretação pessoal.

O título deve fazer referência ao que é desenvolvido
no texto. RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

O excerto não dá conta de anunciar o
desenvolvimento das ações. Não é possível afirmar
para onde caminhará a história, apenas que ele inicia
com as memórias do narrador.RECURSO
INDEFERIDO.

Nível

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

Questão

Argumentação do candidato

Resposta da banca

12

A questão 12 solicitava que o candidato assinalasse a assertiva que apresentasse o melhor título para o texto base. O excerto
trazido para análise trata sobre cuidados com o corpo, desenvolvimento muscular e o perigo do uso de anabolizantes. Excetuandose as duas primeiras alternativas, as alternativas trazidas pelas assertivas “C” e “D” preencheriam os requisitos de coesão
necessários para serem consideradas respostas corretas.
Nada há que afaste a possibilidade de se adotar a assertiva “C” como correta. O critério de julgamento do processo seletivo deve
ser objetivo e impessoal. Se não há erro em adotar a alternativa “C” como título do texto, então essa alternativa deve ser
considerada correta.
Diante do exposto, requer-se a alteração do gabarito para que ambas assertivas sejam consideradas corretas, ou,
subsidiariamente, a anulação da questão por ausência de critérios objetivos de julgamento.

A resposta é a de letra “C”. Em “A” e “B” há uma
alusão a instruções, que não são contempladas no
texto. Na letra “d”, ainda que faça referência ao
perigo dos anabolizantes, o texto como um todo não
fala sobre isso, mas sim dos excessos de vaidade.
RECURSO INDEFERIDO.

12

Na devida questão, a resposta mais adequada seria a de letra “d” (“Perigo dos anabolizantes”), diferente da resposta de letra
“c”(“Vaidade tem limites”) assinalada pelo gabarito provisório. Com relação ao texto base, nota-se que em momento algum, no
primeiro período do texto, é dito de forma clara que as pessoas querem possuir um corpo com o “tanquinho permanente” somente
pela vaidade. O texto não afirma explicitamente que a vaidade é o motivo central dessa procura, então, podemos interpretar que
não é somente a vaidade que leva as pessoas a buscarem um corpo “tanquinho”. Por exemplo, halterofilistas, atletas
profissionais que buscam melhorar sua performance e modelos podem desejar o “tanquinho” referido por necessidade
profissional. Portanto, não se pode afirmar de forma genérica que a vaidade é a principal condicionante da procura pelo corpo
“tanquinho”. Destarte, o melhor título não seria o da letra “c”, visto que a vaidade não se revela como aspecto principal do texto
por essas razões. Já os dois períodos seguintes do texto são empregados com o objetivo de enfatizar o mal dos anabolizantes, já
que foi utilizada uma gradação para o desenvolvimento de ambos os períodos, em que se percebe que a utilização do
anabolizante é mostrada como muito perigosa, explicitando uma crítica ao uso do mesmo. Assim, confirma-se a tese de que o
melhor título para o texto em questão seria o da letra “d”. Para reforçar ainda mais tal posição, podemos ver que na conclusão do
texto é feita uma alusão aos anabolizantes por meio da expressão “ter que apelar para recursos nada saudáveis”, sendo os
“recursos nada saudáveis” esses anabolizantes. Como a conclusão, de qualquer texto, é uma espécie de resumo da ideia central
desse texto; essa ideia central seria o perigo dos anabolizantes, o que defende a minha posição de que a resposta correta à
questão 12 é a de letra “d” (“Perigo dos anabolizantes”).

A resposta é a de letra “C”. Em “A” e “B” há uma
alusão a instruções, que não são contempladas no
texto. Na letra “d”, ainda que faça referência ao
perigo dos anabolizantes, o texto como um todo não
fala sobre isso, mas sim dos excessos de vaidade.
RECURSO INDEFERIDO

12

A questão 12 solicita a escolha do melhor título para o texto base. Além da resposta C - Vaidade tem limites, a resposta D Perigo dos anabolizantes também pode ser considerada uma escolha de título correta, pois além de citar o uso de anabolizantes,
apresenta as consequências negativas na saúde pelo uso de tais produtos. Por este motivo, o candidato escolheu a resposta D.

A resposta é a de letra “C”. Em “A” e “B” há uma
alusão a instruções, que não são contempladas no
texto. Na letra “d”, ainda que faça referência ao
perigo dos anabolizantes, o texto como um todo não
fala sobre isso, mas sim dos excessos de vaidade.
RECURSO INDEFERIDO.

Verificando o texto, entende-se que como título do mesmo se dá pelo menos 02 questões com possibilidades de certa:
C) Vaidade tem limites (abstrata)
D) Perigo dos anabolizantes. (esta com mais ênfase nos riscos de ingestao de tal recurso para atingir o corpo ideal como cita no
texto); “Com isso no curto prazo tem exelentes resultados para o corpo. No longo prazo a historia é outra: Insuficiência renal,
câncer , tumores , necrose da pele “ esse texto afirma que: Vaidade tem limites ou Descreve o perigo dos anabilizantes ?

A resposta é a de letra “C”. Em “A” e “B” há uma
alusão a instruções, que não são contempladas no
texto. Na letra “d”, ainda que faça referência ao
perigo dos anabolizantes, o texto como um todo não
fala sobre isso, mas sim dos excessos de vaidade.
RECURSO INDEFERIDO.
Notar que a expressão "... tanquinho e corpo definido"
não faz o menor sentido como resposta da pergunta
viver para quê? RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO
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MÉDIO

13

Conforme consta no Gabarito, de fato os itens I e IV estão corretos, porém o item II também está de acordo com o requerido, o
questionamento "Isso o quê?" para o trecho "...ou vive pra isso", é respondido nas linhas 12 e 13 com o trecho "...tanquinho e
corpo definido...".

MÉDIO

13

Solicito a troca de resposta dessa questão, pois o enunciado pede para assinalar a questão em que as perguntas das afirmativas
estão no texto, e a questão D, correta no gabarito, diz que a afirmativa I se encaixa no que o gabarito pede. A afirmativa I, por
sua vez, cita uma disputa, porém não há nenhuma citação a essa disputa ou qualquer outra competição no texto.

MÉDIO

13

A questão 13 apresenta problemas de formulação. O enunciado é bastante confuso, pois a resposta para as perguntas II e III
também estão no texto. A questão II “ou vive para isso” (isso o quê?): para ter tanquinho e corpo definidos (resposta no texto). A
questão III “criar uma autoimagem diferente” (diferente do quê?): diferente dos dois exemplos anteriores que buscam padrões de
corpo prejudiciais. Recomendo a anulação desta questão, pois nenhuma das assertivas corresponde à resposta correta ao
enunciado.

MÉDIO

13

A questão apresenta um texto e pede para analisar 4 segmentos que estão em negrito, identificando em qual deles a resposta à
pergunta feita entre parênteses estaria presente no próprio texto:
I) "Nessa disputa cega" (que disputa?):
A resposta encontra-se no próprio texto = linhas 1 a 4: "..., cada um sabendo mais do que o outro sobre como cuidar melhor do
corpo, ficar mais definido,..." ou seja, disputa entre os homens, quem sabe mais a respeito de cuidar do próprio corpo e
conseguir um tanquinho definido.
II)"...ou vive para isso..." (isso o quê?):
Para fazer exercícios para obter tanquinho e definir o corpo, todo o contexto do texto fala sobre isso (linha 12);
III) "...criar uma autoimagem diferente" (diferente de quê?)
Diferente da autoimagem que possui, fora dos padrões apresentados no texto.
IV) "...e não ter que apelar para recursos nada saudáveis."
Uso de anabolizantes, foi um exemplo utilizado no texto.
O gabarito deu como resposta correta a letra D, porém não existe alternativa correta.

Não há resposta no texto para as alternativas a, b, c.
A alternativa “d” está correta; o texto faz alusão a
dietas para ganhar massa muscular sem
acompanhamento e uso de anabolizantes. RECURSO
INDEFERIDO.

MÉDIO

13

O segmento negritado "...ou vive pra isso.."possui resposta no próprio texto, ou seja, o pronome isso se refere a quem "só tem
tanquinho e corpo definido". Portanto, o item II também estaria correto, comprometendo, assim, a questão toda.

Notar que a expressão "... tanquinho e corpo definido"
não faz o menor sentido quando a pergunta é viver
para quê? RECURSO INDEFERIDO.

13

A questão (13) tem como objetivo identificar quais perguntas feitas entre parênteses têm a resposta, demonstrando estruturação
correta, no texto.
O gabarito provisório afirma que a alternativa correta é a "D", estando corretas APENAS "I e IV".
No entanto, ao se analisar os segmentos negritados transcritos na questão e as perguntas, percebe-se que as "II e III", também
estão corretas.
II) "...ou vive para isso..." (isso o quê?) Vivem para ter tanquinho e corpo definido.
III) "...criar uma autoimagem diferente" (diferente do quê?) Diferente de ter um tanquinho e um corpo definido.
Por conta disso, solicito a avaliação das ponderações apresentadas a fim de promover a anulação do gabarito da questão.

Notar que a expressão "... tanquinho e corpo definido"
não faz o menor sentido quando a pergunta é viver
para quê? RECURSO INDEFERIDO.

13

Interponho este recurso a fim de questionar a validade da questão objetiva de número 13. No gabarito provisório, consta que a
resposta correta de tal questão é a alternativa "d". No entanto, não há nenhum critério que justifique que apenas as afirmativas I
e IV estão corretas. Caso exista, seria interessante que ele se tornasse público e pudesse ser teoricamente comprovado. Por
enquanto, gostaria de saber quais são os parâmetros que embasaram/embasam a formulação e resolução desta questão, uma vez
consultei vários leitores e nenhum concordou que somente as respostas das perguntas realizadas entre parênteses das sentenças
I e IV são respondidas pelo texto-base. Uma leitura atenta deixa claro que todas as perguntas (principalmente a I, II e IV)
inscritas nos parênteses são, em ordem linear, respondidas pelo texto-base, demonstrando correta estruturação textual. As
lacunas colocadas em pauta pelos segmentos negritados são facilmente preenchidas pelo leitor, que consegue retomar as ideias
sem grande dificuldade. Peço que, a título de exercício, você, membro da banca responsável por examinar este recurso, leia a
afirmativa II e analise se o segmento "...ou vive pra isso..." e a respectiva pergunta "isso o quê?" não podem ser respondidas
pelo texto.
Ademais, gostaria de acrescentar que o texto de algumas questões da prova contém erros de acentuação e problemas em relação
ao uso de pontuação. No Texto I da questão objetiva 5, por exemplo, a palavra "silêncio" (linha 3) não foi acentuada. Seria
interessante que a prova do processo seletivo de um renomado estabelecimento educacional fosse elaborada com mais cuidado e
atentamente revisada.

O objetivo da questão é analisar a coesão do texto,
buscando os 'referentes" dos termos assinalados.
Assim, "disputa cega" refere-se a "cada um 'sabendo'
mais que o outro e "recursos nada saudáveis"! Referese a "dietas...sem acompanhamento" e "acabam
tomando anabolizantes. Nos outros casos, não se
pode identificar os "referentes" no texto. RECURSO
INDEFERIDO.

MÉDIO

MÉDIO

Não há resposta no texto para as alternativas a, b, c.
A alternativa “d” está correta; o texto faz alusão a
dietas para ganhar massa muscular sem
acompanhamento e uso de anabolizantes. RECURSO
INDEFERIDO.
Não há resposta no texto para as alternativas a, b, c.
A alternativa “d” está correta; o texto faz alusão a
dietas para ganhar massa muscular sem
acompanhamento e uso de anabolizantes. RECURSO
INDEFERIDO.

Nível

Questão

Argumentação do candidato

Resposta da banca

15

A letra b
Pois pergunta o valor economizado por João e nao o valor total que foi dado de sua família a ele e contando com o gasto q ele
teve com esse dinheiro presenteado da avó e a tia.

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

O enunciado da questão informa que “NO FINAL DO ANO” João recebeu R$ 100,00 dos quais gastou R$ 30,00, resultando em um
saldo positivo de R$ 70,00. Informa também que recebeu adicionalmente, “ALÉM DO QUE HAVIA ECONOMIZADO AO LONGO DO
ANO DE SUA MESADA”, o valor de R$ 50,00.
O texto do enunciado sugere uma economia prévia desconhecida proveniente de valores de “MESADA”.
No texto também, a expressão “CONTABILIZAR QUANTO RESTOU“ implica na soma entre o valor de R$ 50,00 recebido
adicionalmente se sua tia, o valor do saldo positivo obtido “NO FINAL DO ANO” de R$ 70,00, num total contabilizado de R$
120,00, e ainda um eventual saldo proveniente de “MESADA”.
Contudo, a partir da afirmação de que “AO CONTABILIZAR QUANTO RESTOU, OBSERVOU QUE HAVIA O DOBRO DO QUE
ECONOMIZARA EM UM ANO” é possível concluir que existe valor economizado previamente proveniente de “MESADA”, uma vez
que, considerando apenas o total contabilizado de R$ 120,00, este não é suficiente para alcançar o dobro do saldo positivo já
alcançado com o saldo “NO FINAL DO ANO”, ou seja, o valor de R$ 140,00, necessitando de outra fonte de recurso no ano para
sustentar a afirmação.
Ainda, a expressão “DO QUE ECONOMIZARA EM UM ANO” traz a possibilidade de considerar os valores recebidos “NO FINAL
DO ANO” (R$ 70,00), sendo este oferecido no mesmo ano em questão, o que implica em considerar para os valores que
“ECONOMIZARA EM UM ANO” (X) como sendo a soma dos valores provenientes de “MESADA” (M) e ainda os valores recebidos
“NO FINAL DO ANO” (R$ 70,00).
Então, considerando os valores que “ECONOMIZARA EM UM ANO” (X), temos:
X=(M + 70)
(1)
E considerando a afirmação “AO CONTABILIZAR QUANTO RESTOU, OBSERVOU QUE HAVIA O DOBRO DO QUE ECONOMIZARA
EM UM ANO”:
(M + R$70,00) + R$ 50,00 = 2 . (M + R$70,00)
(2)
Substituindo (1) em (2):
X + R$ 50,00 = 2.X :. X = R$ 50,00
Com isso, nesta interpretação perfeitamente possível à luz dos dados, concluímos que “EM UM ANO” foram economizados R$
50,00, que o saldo proveniente de “MESADA” é negativo e que este valor não figura entre as alternativas da questão. Portanto,
solicito que a questão seja devidamente desconsiderada do certame.

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

No gabarito provisório diz que é a opção A, mas é impossivel. Podem ter duas respostas, tanto letra B como letra D. A opção B é
o valor que ele economizou ao longo do ano, 60,00 (metade do que ele ganhou da Vó e da Tia = 120,00). Opção D é o total de
quanto ele tem no fim do ano 60,00 + 120,00 = 180,00. A pergunta diz apenas o valor economizado por João, não diz se é ao
longo do ano, ou ao fim do ano. Além de estar muito confusa, não há possibilidade de ser dar 120,00 e não especifica que valor
economizado é para assinalar.

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

Solicito a anulação da questão 15, pois segundo o enunciado: “Ao contabilizar quanto restou, ...”, não fica claro se o “restou” se
refere à quantia total de João (economias + avó – R$30,00 + tia) ou se é apenas a quantia que João ganhou no final do ano (avó
– R$30,00 + tia). Caso seja a quantia total, a resposta seria R$ 120,00 (ALTERNATIVA A). Mas, se considerarmos apenas a
quantia do final do ano, R$ 120,00 seria o dobro do que ele economizou ao longo do ano, ou seja, ele teria economizado R$ 60,00
(ALTERNATIVA B).

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

15

No enunciado, diz que João ganhou R$100 e gastou R$30; ficando com R$70; e já economizava suas mesadas, ganha mais R$50;
ficando com R$120; percebe que é o dobro do que economizou das suas mesadas, logo, 120/2= R$60. Quanto ele economizou? A
pergunta foi feita depois dele contabilizar que era o dobro, e não teve especificação, se era do que ele tinha ganho, ou do que
economizou das mesadas, dando de entender que era o valor total, entretanto, 120+60= R$180,00. Sendo correta a alternativa
''D''.

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO
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A questão correta seria a letra C pois é o total de todas as economias por João ao total dos anos.

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO
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Na questão, a resposta é a letra B, R$ 60,00, pois no enunciado pede a alternativa que apresenta o valor ECONOMIZADO por João.
João tinha ganhou 100,00, da avó, gastou 30,00, ficou com 70,00. Depois ganhou mais 50,00 da tia, ficou com 120,00. Ao
contabilizar quanto RESTOU, que foi os 120,00, ele viu que esse valor (120,00), era o DOBRO DO QUE ECONOMIZARA em um
ano, ou seja, ele economizara 60,00. A alternativa que apresenta o valor economizado por João foi, portanto, 60,00, letra B.

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

A questão contém divergências de informações, pois a mesma cita que “... ao contabilizar o quanto restou, observou que havia o
dobro do que economizara em um ano.” Em momento algum cita o valor de sua economia. Como é possivel calcular o dobro de
um numero se não existe qualquer informação sobre o mesmo? A questão somente fala que João gastou R$ 30,00 com brinquedos
e não passou dados de sua economia. A mesma também não destaca que os valores recebidos respectivamente de sua avó e sua
tia seriam a sua mesada, dando a entender que a mesada e os valores ganhados não seriam a mesma coisa.

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

Solicito a anulação da questão pois,segundo o enunciado:"Ao contabilizar quanto RESTOU,..." ,não fica claro se o "restou" se
refere à quantia total de João (economias + avó - R$30,00+ tia).Caso seja a quantia total, a reposta seria R$120,00
(ALTERNATIVA A).Mas, se considerarmos apenas a quantia do final do ano,R$120,00 seria o dobro do que ele economizou ao
longo do ano,ou seja, ele teria economizado R$60,00, sendo assim a resposta correta seria a ALTERNATIVA B.

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

Solicito a anulação da questão pois,segundo o enunciado:"Ao contabilizar quanto RESTOU,..." ,não fica claro se o "restou" se
refere à quantia total de João (economias + avó - R$30,00+ tia).Caso seja a quantia total, a reposta seria R$120,00
(ALTERNATIVA A).Mas, se considerarmos apenas a quantia do final do ano,R$120,00 seria o dobro do que ele economizou ao
longo do ano,ou seja, ele teria economizado R$60,00, sendo assim a resposta correta seria a ALTERNATIVA B.

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

A questão apresenta dupla interpretação, havendo uma discordância entre professores de Matemática segundo a resposta e a
duplicidade está entre as alternativas "a" e "b".

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

A questão 15 de matemática apresenta má formulação do enunciado, ocasionando ambiguidade na interpretação da mesma.
Quando o comando da questão pede "Assinale a alternativa que apresenta o valor economizado por João.", o mesmo não
especifica se o valor solicitado é o que foi economizado durante o ano todo (que seria R$ 60,00) ou o valor total apresentado pelo
menino ( que seria R$ 180,00, valor economizado durante o ano mais o que a vó e sua tia lhe deram). Portanto, a questão
apresenta 2 alternativas corretas.

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

Solicito a anulação da questão, pois segundo o enunciado: “Ao contabilizar quanto restou, ...”, não fica claro se o “restou” se
refere à quantia total de João (economias + avó – R$30,00 + tia) ou se é apenas a quantia que João ganhou no final do ano (avó
– R$30,00 + tia). Caso seja a quantia total, a resposta seria R$ 120,00 (ALTERNATIVA A). Mas, se considerarmos apenas a
quantia do final do ano, R$ 120,00 seria o dobro do que ele economizou ao longo do ano, ou seja, ele teria economizado R$ 60,00
(ALTERNATIVA B).

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

Nível

Questão

Argumentação do candidato

MÉDIO

15

Na questão objetiva de número 15, ao final do enunciado diz: "Ao contabilizar quanto restou, observou que havia o dobro do que
economizara em um ano. Assinale a alternativa que apresenta o valor economizado por João" e havia as alternativas:
"A)R$120,00" e "B)R$60,00".
Por cálculos, a soma de tudo, do gasto e do dinheiro que ganhou, daria R$120. Porém, como citado acima, no final do enunciado
fala que o total,(R$120,00) era o dobro da economia de João em um ano, ou seja, em um ano, havia economizado R$60,00.
E a última frase do enunciado pede para assinalar a alternativa que apresenta o valor economizado por João, mas não específica
se era o total ou o economizado em um ano, fazendo com que as alternativas A) e B) fossem corretas.

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

15

Solicito a anulação da questão, pois segundo o enunciado: “Ao contabilizar quanto restou, ...”, não fica claro se o “restou” se
refere à quantia total de João (economias + avó – R$30,00 + tia) ou se é apenas a quantia que João ganhou no final do ano (avó
– R$30,00 + tia). Caso seja a quantia total, a resposta seria R$ 120,00 (ALTERNATIVA A). Mas, se considerarmos apenas a
quantia do final do ano, R$ 120,00 seria o dobro do que ele economizou ao longo do ano, ou seja, ele teria economizado R$ 60,00
(ALTERNATIVA B).

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

Solicito a anulação da questão, pois segundo o enunciado: “Ao contabilizar quanto restou, ...”, não fica claro se o “restou” se
refere à quantia total de João (economias + avó – R$30,00 + tia) ou se é apenas a quantia que João ganhou no final do ano (avó
– R$30,00 + tia). Caso seja a quantia total, a resposta seria R$ 120,00 (ALTERNATIVA A). Mas, se considerarmos apenas a
quantia do final do ano, R$ 120,00 seria o dobro do que ele economizou ao longo do ano, ou seja, ele teria economizado R$ 60,00
(ALTERNATIVA B).

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

Solicito a anulação da questão, pois segundo o enunciado: “Ao contabilizar quanto restou, ...”, não fica claro se o “restou” se
refere à quantia total de João (economias + avó – R$30,00 + tia) ou se é apenas a quantia que João ganhou no final do ano (avó
– R$30,00 + tia). Caso seja a quantia total, a resposta seria R$ 120,00 (ALTERNATIVA A). Mas, se considerarmos apenas a
quantia do final do ano, R$ 120,00 seria o dobro do que ele economizou ao longo do ano, ou seja, ele teria economizado R$ 60,00
(ALTERNATIVA B).

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

Solicito a anulação da questão, pois segundo o enunciado: “Ao contabilizar quanto restou, ...”, não fica claro se o “restou” se
refere à quantia total de João (economias + avó – R$30,00 + tia) ou se é apenas a quantia que João ganhou no final do ano (avó
– R$30,00 + tia). Caso seja a quantia total, a resposta seria R$ 120,00 (ALTERNATIVA A). Mas, se considerarmos apenas a
quantia do final do ano, R$ 120,00 seria o dobro do que ele economizou ao longo do ano, ou seja, ele teria economizado R$ 60,00
(ALTERNATIVA B).

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

Solicito a anulação da questão, pois segundo o enunciado: “Ao contabilizar quanto restou, ...”, não fica claro se o “restou” se
refere à quantia total de João (economias + avó – R$30,00 + tia) ou se é apenas a quantia que João ganhou no final do ano (avó
– R$30,00 + tia). Caso seja a quantia total, a resposta seria R$ 120,00 (ALTERNATIVA A). Mas, se considerarmos apenas a
quantia do final do ano, R$ 120,00 seria o dobro do que ele economizou ao longo do ano, ou seja, ele teria economizado R$ 60,00
(ALTERNATIVA B).
O link para o recurso é:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8FDGHsgOQcKpOenA00a0ga1FCf73mWmnI8VEUFKDQUxRLsQ/viewform

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

Questão 15 - Apresenta ambiguidade ou duplo sentido, além de não apresentar clareza em seu enunciado, gerando dúvida e
fazendo com que os candidatos apresentem dificuldade em resolve-la.

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

Solicito a anulação da questão, pois segundo o enunciado: “Ao contabilizar quanto restou, ...”, não fica claro se o “restou” se
refere à quantia total de João (economias + avó – R$30,00 + tia) ou se é apenas a quantia que João ganhou no final do ano (avó
– R$30,00 + tia). Caso seja a quantia total, a resposta seria R$ 120,00 (ALTERNATIVA A). Mas, se considerarmos apenas a
quantia do final do ano, R$ 120,00 seria o dobro do que ele economizou ao longo do ano, ou seja, ele teria economizado R$ 60,00
(ALTERNATIVA B).

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

15

Quando inicia a terceira frase "Ao contabilizar quanto restou ...", a palavra "restou" gera dúbia interpretação. Entendo que ficaria
melhor redigido "Ao contabilizar todo o dinheiro que acumulou durante o ano, descontando os gastos..."

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

15

A questão 15 informa que João ganhou de sua avó R$ 100,00 gastando R$30,00, resultando em R$70,00. Depois João ganhou mais
R$50,00 de sua tia, sendo assim João teria R$120,00. João percebeu que o dinheiro que ganhará era o dobro do que economizou
durante todo o ano. Como a metade de R$ 120,00 são R$60,00 a resposta correspondente a esta situação é a letra B - R$ 60,00.

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

15

A questão está errada. o resultado certo seria B, pois pede a quantia economizada por João, a repetição do verbo
economizara/economizou é prova disso.
Solução:
(100-30) + 50 = 2X
120 = 2X
X = 60

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

15

O verbo “ economizado” no passado da a entender que a pergunta se referia a quantia economizada durante o ano, não a quantia
total. Questão mal estruturada

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

15

A ALTERNATIVA N.º 15 DA PROVA OBJETIVA SOLICITAVA QUE O CANDIDATO ASSINALASSE QUANTO JOÃO HAVIA
ECONOMIZADO AO LONGO DO ANO.VERIFICA-SE QUE JOÃO GANHOU 100,00 REAIS DE SUA AVÓ;
MAIS 50,00 REAIS DE SUA TIA, O QUE TOTALIZA R$ 150,00 REAIS.
ENTRETANTO, GASTOU R$ 30,00 REAIS EM BRINQUEDOS.
DESTA FORMA, TOTALIZA R$ 120,00 REAIS (100,00 + 50,00= 150,00 - 30,00= 120,00).
AINDA, A QUESTÃO INFORMA QUE O VALOR RESTANTE É O DOBRO DO QUE HAVIA ECONOMIZADO DURANTE O ANO.
PORTANTO, 120,00 SERIA O DOBRO. ASSIM, R$120,00 DIVIDIDO POR 02 (DOIS) TOTALIZA 60,00 REAIS.(100,00 + 50,00 =
150,00 - 30,00 = 120,00/2 = 60).
DESSA FORMA, JOÃO ECONOMIZOU R$ 60,00 REAIS NO ANO.
E A ALTERNATIVA CORRETA SERIA A LETRA "B".

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

15

Solicito a anulação da questão, pois segundo o enunciado: “Ao contabilizar quanto restou, ...”, não fica claro se o “restou” se
refere à quantia total de João (economias + avó – R$30,00 + tia) ou se é apenas a quantia que João ganhou no final do ano (avó
– R$30,00 + tia). Caso seja a quantia total, a resposta seria R$ 120,00 (ALTERNATIVA A). Mas, se considerarmos apenas a
quantia do final do ano, R$ 120,00 seria o dobro do que ele economizou ao longo do ano, ou seja, ele teria economizado R$ 60,00
(ALTERNATIVA B).

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

A pergunta está mal formulada, pois ele economizou dos presentes de fim de ano R$120,00, que é o dobro do que ele economizou
durante o ano, que seria R$60,00, então ele poderia ter economizado, no total, R$180,00. Assim, a pergunta está mal formulada,
pois pode apresentar estes três valores como corretos.

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

Resposta da banca
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Resposta da banca

15

Solicito a anulação da questão, pois segundo o enunciado: "Ao contabilizar quanto restou, ... ," não fica claro se o "restou" se
refere à quantia total de João (economias + avó - R$ 30,00 + tia) ou se é apenas a quantia que João ganhou no final do ano (avó R$30,00 + tia). Caso seja a quantia total, a resposta seria a R$ 120,00 (ALTERNATIVA A). Mas, se considerarmos apenas a
quantia do final do ano, R$ 120,00 seria o dobro do que ele economizou ao longo do ano, ou seja, ele teria economizado R$ 60,00
(ALTERNATIVA B)

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

A questão apresenta que foram recebidos, ao final do ano, um total de R$150,00 pelo personagem em pauta, além do que o
mesmo já possuía entre suas economias anuais. No entanto, o enunciado cita que destes, R$30,00 foram gastos com brinquedos.
Logo, conclui-se que, da quantia considerada, restaram R$120,00. O exercício pontua que o valor contabilizado após as
transações (R$120,00), consistia no dobro da quantia por ele economizada durante o ano. Sendo assim, é possível dividir o
período de decorrência do enunciado (um ano) em dois: uma época que é posterior ao recebimento dos totais R$150,00, que passa
a ser R$120,00, e outro período que procede tal fato, representando as economias anuais do sujeito, correspondentes a metade da
quantia anteriormente citada (R$120,00). O questionamento está relacionado ao valor que foi economizado pelo protagonista.
Entende-se que a quantia economizada é igual ao dobro dos restantes R$120,00, equivalendo a R$60,00, o que indica a alternativa
B, e não a alternativa A apresentada pelo gabarito provisório.

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

Solicito a anulação da questão, pois segundo o enunciado: “Ao contabilizar quanto restou, ...”, não fica claro se o “restou” se
refere à quantia total de João (economias + avó – R$30,00 + tia) ou se é apenas a quantia que João ganhou no final do ano (avó
– R$30,00 + tia). Caso seja a quantia total, a resposta seria R$ 120,00 (ALTERNATIVA A). Mas, se considerarmos apenas a
quantia do final do ano, R$ 120,00 seria o dobro do que ele economizou ao longo do ano, ou seja, ele teria economizado R$ 60,00
(ALTERNATIVA B)

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

15

Solicito a anulação da questão, pois segundo o enunciado: “Ao contabilizar quanto restou, ...”, não fica claro se o “restou” se
refere à quantia total de João (economias + avó – R$30,00 + tia) ou se é apenas a quantia que João ganhou no final do ano (avó
– R$30,00 + tia). Caso seja a quantia total, a resposta seria R$ 120,00 (ALTERNATIVA A). Mas, se considerarmos apenas a
quantia do final do ano, R$ 120,00 seria o dobro do que ele economizou ao longo do ano, ou seja, ele teria economizado R$ 60,00
(ALTERNATIVA B)

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

15

Solicito a anulação da questão, pois segundo o enunciado: “Ao contabilizar quanto restou, ...”, não fica claro se o “restou” se
refere à quantia total de João (economias + avó – R$30,00 + tia) ou se é apenas a quantia que João ganhou no final do ano (avó
– R$30,00 + tia). Caso seja a quantia total, a resposta seria R$ 120,00 (ALTERNATIVA A). Mas, se considerarmos apenas a
quantia do final do ano, R$ 120,00 seria o dobro do que ele economizou ao longo do ano, ou seja, ele teria economizado R$ 60,00
(ALTERNATIVA B).

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

15

Solicito a revisão da resposta da questão, pois segundo o enunciado: "Ao contabilizar quanto restou,...", não fica claro se o
"restou" se refere à quantia total de João (economias+avó - R$30,00 + tia) ou se é apenas a quantia que João ganhou no final do
ano (avó - R$30,00 + tia). Caso seja a quantia total, a resposta seria R$120,00 (alternativa A). Mas, se considerarmos apenas a
quantia do final do ano, R$120,00 será o dobro do que ele economizou ao longo do ano, ou seja, ele terá economizado R$60,00,
onde a resposta deveria ser a (ALTERNATIVA B)

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

No exercício 15 de matemática a pergunta era quanto ele economizou mais somando os números que tem la são ( 100$ e ele
gastou 30$= 70$ ) e recebeu mais (50$ )que somando 70$+50$=120$ e estava na seguinte forma : ao contabilizar quanto restou,
observou que havia o dobro do que economizara em um ano. assinale a alternativa que apresenta o valor economizado por joão.
as respostas eram : A) 120$ B)60$ C)90$ D) 180$
A resposta certa seria B)60$ pois ele tinha o dobro do que economizou 60+60=120 !!!

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

Solicito a anulação da questão, pois segundo o enunciado: “Ao contabilizar quanto restou, ...”, não fica claro se o “restou” se
refere à quantia total de João (economias + avó – R$30,00 + tia) ou se é apenas a quantia que João ganhou no final do ano (avó
– R$30,00 + tia). Caso seja a quantia total, a resposta seria R$ 120,00 (ALTERNATIVA A). Mas, se considerarmos apenas a
quantia do final do ano, R$ 120,00 seria o dobro do que ele economizou ao longo do ano, ou seja, ele teria economizado R$ 60,00
(ALTERNATIVA B).

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

Na questão 15, a soma das quantias que João recebeu de suas avó e tia juntamente ao valor que o mesmo economizou totalizam
em R$ 120,00, todavia, no que se refere à pergunta da questão é somente ao valor economizado por João o que exclui todas
quantias recebidas de seus parentes, logo, se R$ 120,00 é o dobro do valor economizado, o valor economizado por João é R$
60,00, alternativa B.
100-30+50= 2x - sendo x o valor economizado por João, e 2 porque somente o valor economizado é seria metade do valor total.
120=2x
120/2 = x
x = R$ 60,00

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

15

Conforme será demonstrado com base na interpretação, a questão possui como resposta correta a letra (B) e não a letra (A).
Com isso, solicitamos a alteração do gabarito da questão.
Embasamento:
A questão diz que João ganho de sua avó R$ 100,00 e gastou R$ 30,00. E que além do que havia economizado ao longo do ano de
sua mesada, recebeu mais R$ 50,00 de sua tia. E que ao contabilizar o quanto sobrou desses valores ganhos verificou que havia o
dobro do que economizara em um ano.
O banca considerou como resposta a letra (A) 120,00. Mas, podemos concluir que R$ 120,00 é o valor que sobrou do que ele
ganhou no final do ano e não o valor que sobrou da mesada que juntou ao longo do ano.
Vejamos:
R$ 100,00 – R$ 30,00 + R$ 50,00 = R$ 120,00 (Sobraram dos valores ganhos no Final do Ano).
Como a questão diz que esse valor que sobrou é o dobro do valor que ele economizou ao longo do ano, podemos concluir que o
valor que ele economizou é igual a R$ 60,00.
Portanto, João economizou ao longo do ano a quantia de R$ 60,00.
E como é perguntado o valor que ele economizou ao longo do ano e não no final do ano, concluímos que a resposta é a letra (B).
Sendo assim, pedimos a alteração do gabarito da letra (A) para a letra (B).

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

15

Solicito a anulação da questão, pois segundo o enunciado:
"Ao contabilizar quanto restou,...", não fica claro se o "restou" se refere à quantia total de João (economias+avó-R$30,00+tia) ou
se é apenas a quantia que João ganhou no final do ano (avó-R$30,00+tia). Caso seja a quantia total, a resposta seria R$120,00
(ALTERNATIVA A). Mas , se considerarmos apenas a quantia do final do ano, R$120,00 seria o dobro do que ele economizou ao
longo do ano, ou seja, ele teria economizado R$60,00 (ALTERNATIVA B).

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.
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15

Conforme será demonstrado com base na interpretação, a questão possui como resposta correta a letra (B) e não a letra (A).
Com isso, solicitamos a alteração do gabarito da questão.
Embasamento:
A questão diz que João ganho de sua avó R$ 100,00 e gastou R$ 30,00. E que além do que havia economizado ao longo do ano de
sua mesada, recebeu mais R$ 50,00 de sua tia. E que ao contabilizar o quanto sobrou desses valores ganhos verificou que havia o
dobro do que economizara em um ano.
O banca considerou como resposta a letra (A) 120,00. Mas, podemos concluir que R$ 120,00 é o valor que sobrou do que ele
ganhou no final do ano e não o valor que sobrou da mesada que juntou ao longo do ano.
Vejamos:
R$ 100,00 – R$ 30,00 + R$ 50,00 = R$ 120,00 (Sobraram dos valores ganhos no Final do Ano).
Como a questão diz que esse valor que sobrou é o dobro do valor que ele economizou ao longo do ano, podemos concluir que o
valor que ele economizou é igual a R$ 60,00.
Portanto, João economizou ao longo do ano a quantia de R$ 60,00.
E como é perguntado o valor que ele economizou ao longo do ano e não no final do ano, concluímos que a resposta é a letra (B).
Sendo assim, pedimos a alteração do gabarito da letra (A) para a letra (B).

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

Creio que a questão 15 do gabarito provisório não está de acordo, conforme o que foi avaliado em sala por vários professores da
área. A resposta correta seria a B, pois 100 (valor recebido pela avó de João) - 30 (valor gasto por João) = 70 + 50 (valor
recebido pela tia de João) = 120, na qual é o dobro do valor economizado por João no decorrer do ano, o que seria a resposta B)
R$ 60,00

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

Se João ganhou R$ 100 da avó + R$ 50 da tia, totalizou R$ 150 reais.
Destes, gastou R$ 30 no brinquedo, ficando com R$ 120 reais.
Se ao fazer os cálculos, percebeu que restara o dobro do quanto havia economizado, a resposta da pergunta OBRIGATORIAMENTE
temos que 120 = 2x. Logo, x= 60. Logo, o valor economizado por João ao longo do ano foi R$ 60, valor constante na alternativa
b, que foi a marcada pelo candidato. Assim, o gabarito erra quando indica que a alternativa certa é a letra A, devendo a resposta
ser revista, com acerto para o candidato.

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

Solicito a anulação da questão, pois segundo o enunciado: “Ao contabilizar quanto restou, ...”, não fica claro se o “restou” se
refere à quantia total de João (economias + avó – R$30,00 + tia) ou se é apenas a quantia que João ganhou no final do ano (avó
– R$30,00 + tia). Caso seja a quantia total, a resposta seria R$ 120,00 (ALTERNATIVA A). Mas, se considerarmos apenas a
quantia do final do ano, R$ 120,00 seria o dobro do que ele economizou ao longo do ano, ou seja, ele teria economizado R$ 60,00
(ALTERNATIVA B).

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

2x=120
x=120/2
x=60
Resposta B e não A como estava no gabarito

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

João ganhou R$100,00 de sua avó, gastou R$30,00, logo, economizando R$70,00. Além do dinheiro que economizou ao longo do
ano, ganhou R$50,00 de sua tia. Ao contabilizar o que restara (dinheiro que economizou do presente de sua avó e presente da sua
tia) obteve 50+70=120 e chegou à conclusão de que esse valor era o dobro do que havia economizado ao longo do ano,
consequentemente 120/2=60, João economizou R$60,00 ao longo do ano. O enunciado questiona qual foi o valor economizado por
João, porém, não nos dá uma informação importante, que é se o valor economizado da mesada será incluído no saldo final,
podendo haver dupla interpretação e por conseguinte duas respostas corretas: R$120,00 (letra A, que é a que consta como certa no
gabarito provisório) e R$180,00 (letra D) que obtemos a partir da soma dos presentes com o dinheiro economizado da mesada.

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

Solicito a anulação da questão, pois segundo o enunciado: “Ao contabilizar quanto restou, ...”, não fica claro se o “restou” se
refere à quantia total de João (economias + avó – R$30,00 + tia) ou se é apenas a quantia que João ganhou no final do ano (avó
– R$30,00 + tia). Caso seja a quantia total, a resposta seria R$ 120,00 (ALTERNATIVA A). Mas, se considerarmos apenas a
quantia do final do ano, R$ 120,00 seria o dobro do que ele economizou ao longo do ano, ou seja, ele teria economizado R$ 60,00
(ALTERNATIVA B).

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

questao de matematica. joao ganhou 100 gastou 30 sobrando 70 ainda recebeu 50 de sua tia contabilizando 120 reais esse valor
era o dobro que ele economizou em 1 ano. o valor economizado por joao seria os 120 dividido sendo 60 reais. o que caberia na
alternativa "B"

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

Conforme será demonstrado com base na interpretação, a questão possui como resposta correta a letra (B) e não a letra (A).
Com isso, solicitamos a alteração do gabarito da questão.
Embasamento:
A questão diz que João ganho de sua avó R$ 100,00 e gastou R$ 30,00. E que além do que havia economizado ao longo do ano de
sua mesada, recebeu mais R$ 50,00 de sua tia. E que ao contabilizar o quanto sobrou desses valores ganhos verificou que havia o
dobro do que economizara em um ano.
O banca considerou como resposta a letra (A) 120,00. Mas, podemos concluir que R$ 120,00 é o valor que sobrou do que ele
ganhou no final do ano e não o valor que sobrou da mesada que juntou ao longo do ano.
Vejamos:
R$ 100,00 – R$ 30,00 + R$ 50,00 = R$ 120,00 (Sobraram dos valores ganhos no Final do Ano).
Como a questão diz que esse valor que sobrou é o dobro do valor que ele economizou ao longo do ano, podemos concluir que o
valor que ele economizou é igual a R$ 60,00.
Portanto, João economizou ao longo do ano a quantia de R$ 60,00.
E como é perguntado o valor que ele economizou ao longo do ano e não no final do ano, concluímos que a resposta é a letra (B).
Sendo assim, pedimos a alteração do gabarito da letra (A) para a letra (B)

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

pergunta confusa faltando dados e sem a resposta certa

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

Na questão, João ganha R$ 100,00 de sua avó, e gasta R$ 30,00 desse valor, totalizando R$ 70,00 não utilizados até o momento,
logo após, recebe R$ 50,00 de sua tia, que sendo somado a quantia não utilizada, ficará igual a R$ 120,00, nisso ele percebe que
esse valor, é o dobro do que economizara em um ano, sendo assim, deveríamos assinalar a alternativa que indicava o valor
economizado por João.
No gabarito provisório, mostra que seria a alternativa que indicava R$ 120,00, contudo, é impossível a metade de um valor
qualquer ser ele mesmo, neste caso, a metade de 120 seria 60.
Então João teria economizado R$ 60,00, tornando a alternativa do gabarito provisório, errônea.
Também ressalto que não é especificado no enunciado da questão, se seria o valor economizado por João em um ano, ou ao final
de tudo, a ser assinalado, havendo então, uma "brecha" para ambiguidades dentro dele.

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.
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15

Na questão, João ganha R$ 100,00 de sua avó, e gasta R$ 30,00 desse valor, totalizando R$ 70,00 não utilizados até o momento,
logo após, recebe R$ 50,00 de sua tia, que sendo somado a quantia não utilizada, ficará igual a R$ 120,00, nisso ele percebe que
esse valor, é o dobro do que economizara em um ano, sendo assim, deveríamos assinalar a alternativa que indicava o valor
economizado por João.
No gabarito provisório, mostra que seria a alternativa que indicava R$ 120,00, contudo, é impossível a metade de um valor
qualquer ser ele mesmo, neste caso, a metade de 120 seria 60.
Então João teria economizado R$ 60,00, tornando a alternativa do gabarito provisório, errônea.
Também ressalto que não é especificado no enunciado da questão, se seria o valor economizado por João em um ano, ou ao final
de tudo, a ser assinalado, havendo então, uma "brecha" para ambiguidades dentro dele.

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

15

João ganhou da avó R$ 100,00. Gastou R$ 30,00, restando R$ 70,00.
João recebeu R$ 50,00 de sua tia.
R$ 70,00 que economizou + R$ 50,00 = R$ 120,00
Se R$ 120,00 é o dobro do que João economizou, então o valor que ele economizou em um ano é R$ 60,00.
O gabarito apontou a alternativa A como correta - R$ 120,00
Porém, a resposta correta está na letra B, R$ 60,00
Desta forma, requer a alteração do gabarito, passando a considerar correta a letra B.

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.
Considerando S para música Sertaneja e C para
músicas Clássicas, a partir da caixa tem-se em um
diagrama de árvore associando a probabilidade em
cada galho: no primeiro estágio 10/15 em S e 5/15
em C e, no segundo estágio, de S para S, 9/14, logo:
a chance de retirar dois CDs de música Sertaneja
sucessivamente é dada por:
(10/15)x(9/14)=3/7=43% (aproximadamente).
Resposta do Gabarito mantida. RECURSO
INDEFERIDO.
Considerando S para música Sertaneja e C para
músicas Clássicas, a partir da caixa tem-se em um
diagrama de árvore associando a probabilidade em
cada galho: no primeiro estágio 10/15 em S e 5/15
em C e, no segundo estágio, de S para S, 9/14, logo:
a chance de retirar dois CDs de música Sertaneja
sucessivamente é dada por:
(10/15)x(9/14)=3/7=43% (aproximadamente).
Resposta do Gabarito mantida. RECURSO
INDEFERIDO.

MÉDIO

16

A resposta mais próxima da porcentagem retirada das caixas dos CDS é 33% pois 43% das chances seria caso fosse retirado 6
CDS ou mais

MÉDIO

16

Cálculo de probabilidade, 10(casos favoráveis)/15(espaço amostral)= 0,66..., logo 72% era o mais próximo, 0,72x15= 10,8.

16

Conforme será demonstrado com base no Edital do Concurso da IFPR 2018, o assunto exigido do candidato não está listado no
edital.
Com isso, solicitamos anulação da questão.
Embasamento:
No “ANEXO VIII EDITAL IFPR Nº 011/2017 CONTEÚDOS PARA CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (Conteúdo programático com
base no Ensino Fundamental).” Consta o item “ h) leitura, interpretação e análise através de processos investigativos no
tratamento de informações, através de tabelas e gráficos, bem como procedimento de cálculo de média simples e probabilidade
de ocorrência de um evento.”
Percebe-se que a banca exige apenas noção do candidato de nível fundamental o cálculo de ocorrência de um evento. Já na
questão os cálculos vão além do exposto no item “h”.
Na questão 16, é necessário o candidato ter conhecimentos de PROBABILIDADE CONDICIONAL e EVENTOS INDEPENDENTES DE
EVENTOS DEPENDENTES.
A questão diz que existe uma caixa com 10 CDs de músicas Sertanejas e 5 CDs de músicas Clássicas. E é pedido a
probabilidade de retirar da caixa sem reposição dois CDS de música Sertaneja. Dessa forma temos dois eventos que chamaremos
de “A” e “B”.
Evento A - O evento A é a probabilidade de na PRIMEIRA retirada sair um CD de música Sertaneja.
Evento B - O evento B é a probabilidade de na SEGUNDA retirada sair novamente um CD de música Sertaneja. ( O cálculo desse
evento exige conhecimentos além de simplesmente calcular um evento, pois, ele depende do evento A).
A Probabilidade do Evento A ocorrer é simples de ser calculada, pois, não é preciso do candidato saber sobre dependência e
independência. Sendo P(A) = 10/15
Já a Probabilidade do Evento B ocorrer é preciso saber que os eventos A e B são DEPENDENTES, pois, dado que foi retirado um CD
de música Sertaneja na primeira retirada isso irá influenciar no nosso Evento B.
Logo, a probabilidade do Evento B ocorrer é P(B) = 9/14
E a probabilidade de nas duas retiradas sair o CD do gênero desejado é de
P(A) . P (B) = 10/15 . 9/14 = 0,4285 que é aproximadamente 43%. Letra (C).
Dessa forma, como conceito para calcular a probabilidade do “EVENTO B” não está no Edital do Certame pedimos a anulação da
questão.

Considerando S para música Sertaneja e C para
músicas Clássicas, a partir da caixa tem-se em um
diagrama de árvore associando a probabilidade em
cada galho: no primeiro estágio 10/15 em S e 5/15
em C e, no segundo estágio, de S para S, 9/14, logo:
a chance de retirar dois CDs de música Sertaneja
sucessivamente é dada por:
(10/15)x(9/14)=3/7=43% (aproximadamente).
Fazendo parte do assunto "probabilidade". Resposta
do Gabarito mantida. RECURSO INDEFERIDO.
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Conforme será demonstrado com base no Edital do Concurso da IFPR 2018, o assunto exigido do candidato não está listado no
edital.
Com isso, solicitamos anulação da questão.
Embasamento:
No “ANEXO VIII EDITAL IFPR Nº 011/2017 CONTEÚDOS PARA CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (Conteúdo programático com
base no Ensino Fundamental).” Consta o item “ h) leitura, interpretação e análise através de processos investigativos no
tratamento de informações, através de tabelas e gráficos, bem como procedimento de cálculo de média simples e probabilidade
de ocorrência de um evento.”
Percebe-se que a banca exige apenas noção do candidato de nível fundamental o cálculo de ocorrência de um evento. Já na
questão os cálculos vão além do exposto no item “h”.
Na questão 16, é necessário o candidato ter conhecimentos de PROBABILIDADE CONDICIONAL e EVENTOS INDEPENDENTES DE
EVENTOS DEPENDENTES.
A questão diz que existe uma caixa com 10 CDs de músicas Sertanejas e 5 CDs de músicas Clássicas. E é pedido a
probabilidade de retirar da caixa sem reposição dois CDS de música Sertaneja. Dessa forma temos dois eventos que chamaremos
de “A” e “B”.
Evento A - O evento A é a probabilidade de na PRIMEIRA retirada sair um CD de música Sertaneja.
Evento B - O evento B é a probabilidade de na SEGUNDA retirada sair novamente um CD de música Sertaneja. ( O cálculo desse
evento exige conhecimentos além de simplesmente calcular um evento, pois, ele depende do evento A).
A Probabilidade do Evento A ocorrer é simples de ser calculada, pois, não é preciso do candidato saber sobre dependência e
independência. Sendo P(A) = 10/15
Já a Probabilidade do Evento B ocorrer é preciso saber que os eventos A e B são DEPENDENTES, pois, dado que foi retirado um CD
de música Sertaneja na primeira retirada isso irá influenciar no nosso Evento B.
Logo, a probabilidade do Evento B ocorrer é P(B) = 9/14
E a probabilidade de nas duas retiradas sair o CD do gênero desejado é de
P(A) . P (B) = 10/15 . 9/14 = 0,4285 que é aproximadamente 43%. Letra (C).
Dessa forma, como conceito para calcular a probabilidade do “EVENTO B” não está no Edital do Certame pedimos a anulação da
questão.

Considerando S para música Sertaneja e C para
músicas Clássicas, a partir da caixa tem-se em um
diagrama de árvore associando a probabilidade em
cada galho: no primeiro estágio 10/15 em S e 5/15
em C e, no segundo estágio, de S para S, 9/14, logo:
a chance de retirar dois CDs de música Sertaneja
sucessivamente é dada por:
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Conforme será demonstrado com base no Edital do Concurso da IFPR 2018, o assunto exigido do candidato não está listado no
edital.
Com isso, solicitamos anulação da questão.
Embasamento:
No “ANEXO VIII EDITAL IFPR Nº 011/2017 CONTEÚDOS PARA CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (Conteúdo programático com
base no Ensino Fundamental).” Consta o item “ h) leitura, interpretação e análise através de processos investigativos no
tratamento de informações, através de tabelas e gráficos, bem como procedimento de cálculo de média simples e probabilidade
de ocorrência de um evento.”
Percebe-se que a banca exige apenas noção do candidato de nível fundamental o cálculo de ocorrência de um evento. Já na
questão os cálculos vão além do exposto no item “h”.
Na questão 16, é necessário o candidato ter conhecimentos de PROBABILIDADE CONDICIONAL e EVENTOS INDEPENDENTES DE
EVENTOS DEPENDENTES.
A questão diz que existe uma caixa com 10 CDs de músicas Sertanejas e 5 CDs de músicas Clássicas. E é pedido a
probabilidade de retirar da caixa sem reposição dois CDS de música Sertaneja. Dessa forma temos dois eventos que chamaremos
de “A” e “B”.
Evento A - O evento A é a probabilidade de na PRIMEIRA retirada sair um CD de música Sertaneja.
Evento B - O evento B é a probabilidade de na SEGUNDA retirada sair novamente um CD de música Sertaneja. ( O cálculo desse
evento exige conhecimentos além de simplesmente calcular um evento, pois, ele depende do evento A).
A Probabilidade do Evento A ocorrer é simples de ser calculada, pois, não é preciso do candidato saber sobre dependência e
independência. Sendo P(A) = 10/15
Já a Probabilidade do Evento B ocorrer é preciso saber que os eventos A e B são DEPENDENTES, pois, dado que foi retirado um CD
de música Sertaneja na primeira retirada isso irá influenciar no nosso Evento B.
Logo, a probabilidade do Evento B ocorrer é P(B) = 9/14
E a probabilidade de nas duas retiradas sair o CD do gênero desejado é de
P(A) . P (B) = 10/15 . 9/14 = 0,4285 que é aproximadamente 43%. Letra (C).
Dessa forma, como conceito para calcular a probabilidade do “EVENTO B” não está no Edital do Certame pedimos a anulação da
questão.

Considerando S para música Sertaneja e C para
músicas Clássicas, a partir da caixa tem-se em um
diagrama de árvore associando a probabilidade em
cada galho: no primeiro estágio 10/15 em S e 5/15
em C e, no segundo estágio, de S para S, 9/14, logo:
a chance de retirar dois CDs de música Sertaneja
sucessivamente é dada por:
(10/15)x(9/14)=3/7=43% (aproximadamente).
Fazendo parte do conteúdo "probabilidade". Resposta
do Gabarito mantida. RECURSO INDEFERIDO.

21

16.000<20.000<27.000, logo a resposta é a letra D, Db<Da<Dc e não a letra C, que diz: Db<Dc<Da

As densidades populacionais de cada bairro são
calculadas por: densidade = população/área, assim
d_a= 4000 hab/km^2, d_b= 2000 hab/km^2 e
d_c= 3000 hab/km^2 . Logo d_b < d_c < d_a.
Resposta do gabarito mantida. RECURSO
INDEFERIDO.
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Características da Polis Grega:
As principais características das polis gregas eram:
Possuía autonomia e detinha o poder
Eram autossuficiente (política, social e economicamente)
Tinham leis e organização sociais próprias
Propulsionou o surgimento da propriedade privada
Possuía Complexidade social
Democracia Ateniense
A democracia ateniense representou um dos momentos mais emblemáticos da história de Atenas. Ela foi desenvolvida por meio
dos legisladores e políticos Dracon e Sólon e consolidada por volta de 510 a.C., quando o político aristocrata Clístenes derrota o
tirano Hípias. Sua implementação foi essencial no desenvolvimento das polis gregas, a qual foi espalhada pelas outras cidadesestados.
TEXTO RETIRADO :https://www.todamateria.com.br/polis-grega/
Toda Matéria

Recurso sem questionamento de alternativa - questão
mantida. RECURSO INDEFERIDO.
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Rei Montezuma I era rei dos povos Astecas. Os Astecas se encontravam principalmente no México.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.
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A questão fala de Tenochtitlán, que é uma cidade que foi edificada no Vale do México e que a hegemonia de tal cidade resultou
da aliança do rei Montezuma I com líderes de outras cidades, informados esses dados, é pedido que se assinale a qual
civilização pré-colombiana esse cenário se refere. Bem, o gabarito nos informa que a resposta correta é a letra B, ou seja, a
civilização maia, porém, a própria cidade descrita no enunciado, é a capital do império asteca e que o rei Montezuma era Asteca
(de acordo com várias fontes, como: Wikipedia, História do Mundo da UOL), logo não faz sentido a resposta correta ser "Maia",
pois o próprio contexto da questão se gira em torno de uma civilização asteca. Portanto, de acordo com tais informações, a
alternativa que deveria ser a certa é a letra C.

MÉDIO
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A cidade de Tenochtitlán, descrevida na questão, foi a capital do Império Asteca conforme link:
https://www.meionorte.com/blogs/.../tenochtitlan-a-capital-do-imperio-asteca-100878, não da civilização maia como afirma o
gabarito provisório. Solicito corrigir o resultado da questão 25 para a letra C e não a letra B como está atualmente.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

25

A resposta correta de acordo com o gabarito provisório é a "B", porém discordo pois a resposta correta é a letra "C", Asteca.
segue texto extraído da Wikipedia (Google) sobre a cidade em referência : "Tenochtitlán era considerada a capital do Império
Asteca durante o período Pós-Clássico da Mesoamérica. Tenochtitlán localizava-se onde atualmente é a Cidade do México. A
palavra asteca significa “gente de Aztlan”, uma importante cidade com localização desconhecida; asteca também compreende
um termo usado para designar vários grupos, como mexicas, chalcas e huaxtecas". Outro texto extra´´ido do Mundo Educação
(Google) : "A civilização asteca se impôs através da guerra sobre diversos povos da região mesoamericana antes da chegada dos
colonizadores espanhóis à região. Tinham como capital a cidade de Tenochtitlán, ou Mexihco-Tenochtitlán, que após a conquista
espanhola, passou a ser chamada de Cidade do México. Segundo a lenda, a cidade teria sido construída por povos oriundos do
norte do atual México, ocupando uma ilhota existente no lago Texcoco. Utilizando a lama do próprio lago, a população foi
formando as chinampas, que eram os locais construídos com essa lama ampliando a ocupação sobre o lago.
Indícios de antigos estudiosos apontam que a cidade surgiu a partir de 13 de julho de 1325 e foi se ampliando sobre o lago
Texcoco. Nesses espaços construídos e nas demais ilhotas habitadas foram sendo formados, junto às ruas, diversos canais, que
serviam como espaço de locomoção dentro da cidade. Havia ainda grandes pontes elevadiças, utilizadas para permitir a
passagem de barcos.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.
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Essa questão apresenta um texto que se refere à civilização Asteca(c). Pois já no princípio ela diz: "A cidade de Tenochtitlán,
hoje Cidade do México, foi edificada a partir de 1325, no Vale do México, e ficou famosa por seus templos em forma de
pirâmides."
A resposta que está no gabarito é a B (Maia). O que não corresponde com a descrição.Pois Tenochtitlán era considerada a
capital do Império Asteca durante o período Pós-Clássico da Mesoamérica.
Solicitamos que seja revisto a resposta da questão 25 (história) apresentada no gabarito provisório. Acreditamos que houve um
equívoco que a resposta correta seria letra c - Astecas
No gabarito provisório a resposta certa esta como letra B=Maia, porém o texto fala sobre a cidade de Tenochtitlán, atual Cidade
do México, e seu rei é o rei Montezuma I, mas o rei Montezuma I era Asteca. Mesmo as duas civilizações pré-colombianas
tendo ocupado a península de Yucatã, as duas construiam pirâmides, as duas tinham a sua estabilidade política e econômica,
mas cada uma tinha sua própria cultura, tradições e líderes(Chefe de estado), portanto se o texto cita o rei Montezuma I, ele está
falando sobre a civilização Asteca que é a letra C no gabarito.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

Nível

Questão

Argumentação do candidato
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O gabarito provisório indicou como sendo correta, na questao 25, a opção B
O que indica, de acordo com essa opção, que a civilização pré-colombiana que habitava a cidade de Tenochtitlan, a partir de
1325, hoje cidade do México, e construiu templos em forma de pirâmide, era a civilização MAIA.
No entanto essa assertiva não está correta, pois que
O povo Maia habitou a região das florestas tropicais das atuais Guatemala, Honduras e península de Yucatan (região sul do
México). Ergueram pirâmides, palácios e templos.
Já a civilização ASTECA habitou a região do atual Mexico, fundando em 1325 a importante cidade de TENOCHTITLAN – HOJE,
CIDADE DO MEXICO. Era uma sociedade hierarquizada e comandada por imperador _Montezuma - E , também, na arquitetura,
construíram enormes pirâmides para cultos religiosos e sacrificos humanos, ou seja, templos em forma de pirâmides.
Desse modo, constata-se que a civilização pré-colombiana a que o texto da questão 25 se refere é a ASTECA, estando portanto
correta a opção C e não a B.
Requer-se, assim, a alteração, no gabarito, da opção B para a opção C,

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.
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A resposta correta são os astecas por que eles que conquistaram as terras na cidade de tenochtitlán a partir do período do ano de
1325 e não os maias

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

25

A questão 25 de História infere sobre Tenochtitlán, hoje Cidade do México, mostrando alguns detalhes de como era a cidade
durante seu tempo. Em seguida, a pergunta pede sobre qual civilização pré-colombiana o cenário da cidade descrita anteriormente
refere-se. A questão apresenta as opções A) Inca. B) Maia. C) Asteca. D)Guarani.
Durante a prova, assinalei a opção C) Asteca., e posteriormente, o gabarito provisório afirma que Tenochtitlán era a capital do
império maia, e não asteca. Entretanto, consultando livros de história, como ''História Global'' de Gilberto Cotrim, editora
Saraiva, vejo que Tenochtitlán era na verdade a capital do império asteca, atual Cidade do México. Essa informação consta em
outros livros de história bem como em diversos sites de história na internet que tratam das civilizações pré-colombianas. Sendo
assim, acredito que a resposta certa é na verdade a letra C) Asteca.
Gostaria que o resultado provisório da questão fosse revisto. Obrigado.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.
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Eduardo Galeano na página 50:
- GALEANO, E. As veias abertas da América Latina. Tradução de Galeno de Freitas. 39ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.
307p. Título original: Las venas abiertas de America Latina. (Coleção Estudos Latino-Americanos, v.12).
Na questão 25 a resposta correta é a alternativa c, sabendo que a capital asteca era Tenochtitlan, hoje localizada em baixo da
cidade do México. Sabendo inclusive que o rei asteca (tlatoani) era Montezuma II o mesmo que foi atacado e conquistado pelo
fidalgo conquistador espanhol Hernan Cortez como citado no códice Florentino parafraseado no livro as veias abertas de Eduardo
Galeano p. 50:
"Com tiros de arcabuz, golpes de espada e sopros de peste, avançavam os implacáveis e escassos conquistadores da América. É
o que contam as vozes dos vencidos. Depois da matança de Cholula, Montezuma envia novos emissários ao encontro de Fernão
Cortez, que avança rumo ao vale do México. Os enviados presenteam os espanhóis com colares de ouro e bandeiras de penas de
quetzal. Os espanhóis “deleitavam-se. Como se fossem macacos levantavam o ouro, como que se encantassem, gestos de
prazer, como que se lhes renovasse e iluminasse o coração. Como que certo é que isso desejam com muita sede. Se lhes incha o
corpo por isto. Como uns porcos famintos que anseiam pelo ouro”, diz o texto náhuatl, preservado no Códice Florentino. Mais
adiante, quando Cortez chega Tenochtitlán, a esplêndida capital asteca de 300 mil habitantes, os espanhóis entram na casa do
tesouro, “e logo fizeram uma grande bola de ouro, e puseram fogo, incendiaram, atearam fogo a tudo que restava, por mais
valioso que fosse: com o que tudo ardeu. E em relação ao ouro, os espanhóis o reduziram a barras ... “ Houve guerra, e
finalmente Cortez, que havia perdido Tenochtitlán, a reconquistou em 1521. “E já não tínhamos escudos, já não tínhamos
bordunas, e nada tínhamos de que comer, já nada comíamos.” A cidade, devastada, incendiada e coberta de cadáveres, caiu.
“Com os escudos foi seu resguardo, mas nem com escudos pôde ser sustentada sua solidão.” Fernão Cortez havia-se horrorizado
ante os sacrifícios dos indígenas de Veracruz, que queimavam entranhas dos meninos para oferecer a fumaça aos deuses;
todavia, não houve limites para sua própria crueldade na cidade reconquistada. “E toda a noite choveu sobre nós.” Mas a força e
o tormento não foram suficientes: os tesouros arrebatados não Preenchiam nunca as exigências da imaginação, e durante muitos
anos escavaram os espanhóis o fundo do lago do México em busca do ouro e dos objetos preciosos que os índios teriam
escondido."

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.
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Resposta da banca

A cidade de Tenochtitlán, foi a capital dos Astecas, conhecidos pelas suas famosas pirâmides. Logo, a resposta correta é a letra
''C''.
Segundo o site https://pt.wikipedia.org/wiki/Tenochtitl%C3%A1n os povos que habitaram Tenochitlàn, cidade considerada por
centenas de historiadores e também o próprio site citado anteriormente é a capital do Império Asteca. sendo assim, a questão
está com seu gabarito incorreto, já que segundo o site https://www.suapesquisa.com/astecas/ o povo maia (resposta do gabarito)
habitava a região das florestas tropicais das atuais Guatemala, Honduras e Península de Yucatán, respectivamente a segunda
referência também reforça que o povo astecas habitava a cidade de Tenochitlàn.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

25

A resposta correta seria a letra C (Astecas), pois foram eles quem construíram a cidade de Tenochtitlán juntamente com o rei
Montezuma. Essas características dizem respeito somente ao grupo dos Astecas.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

25

Na questão 25, a civilização pré-colombiana que se refere o cenário descrito (cidade de Tenochtitlán; edificada em 1325; hoje
cidade do México; aliança de Montezuma com líderes de outras cidades) corresponde à resposta “C) Asteca”, e não a reposta “B)
Maia”, tal como está indicada no gabarito provisório.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.
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O enunciado da questão 25: A cidade de Tenochtitlán, hoje cidade do México...A alternativa correta que indica qual a civilização
pré- colombiana é a letra C - Asteca.Portanto a letra B-Maia, conforme o gabarito provisório está errada. Para fundamentar a
resposta, uso como referencia o livro:Projeto Apoema geografia 8/Claudia Magalhães...[et al.].--2.ed.--São Paulo: Editora do
Brasil, 2015. -- (Projeto Apoema; v 8). Página 85: " Os Astecas habitaram trecho do atual território mexicano. Fundaram no século
XIV, importante cidade de Tenochtitlán, cujo território é parte atualmente da Cidade do México.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.
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A alternativa correta é a alternativa C, pois Tenochtitlan era a capital do Império ASTECA, e não uma cidade Maia como diz o
gabarito provisório.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

Nível

Questão

25

Argumentação do candidato
A RESPOSTA CERTA É ASTECA E NÃO MAIA COMO ESTÁ NO GABARITO. ALTERNATIVA CORRETA C e não B.
Teotihuacán
Estamos diante de uma civilização que incorporou a arquitetura, o cálculo, a escrita, e a religião ao seu dia-a-dia. A
confederação Asteca, em termos culturais, era uma degeneração de civilizações preexistentes, eles absorveram aspectos dessa
cultura incorporando à sua.
Os Astecas, foram um dos povos mais civilizados e poderosos da América pré-colombiana. Ocuparam como se autodenominaram
os habitantes do Vale do México (em uma ilha do Lago Texcoco), vieram para essa região, depois de uma longa e lenta migração.
Chegaram de um lugar chamado Aztlán, situado no sudoeste do atual Estados unidos, onde viviam como tribos guerreiras
nômades. Desde a Era Cristã, existiam civilizações urbanas, sedentárias e agrícolas na região a exemplo dos toltecas.
Os últimos a chegar ao refinado mundo do planalto mexicano foram os astecas sedentarizaram-se e mesclaram-se com os
toltecas e a partir da aliança feita entre as cidades de Texcoco e Tlacopan, surgiu o "Império Asteca", tendo como centro a cidade
asteca de Tenochtitlán. Cada uma das cidades-estados possuía o seu próprio rei, mas os astecas tinham o comando militar na
época em que ocorreu a ocupação espanhola, o imenso império só reconhecia um chefe: Montezuma, o imperador asteca.
A partir de sua capital, Tenochtitlán (hoje a cidade do México, tinha uma população de 400.000 habitantes, na época, maior que
qualquer cidade Européia, era uma vasta metrópole cercada de água, como em Veneza, com um labirinto de canais que
atravessava em todas as direções), os Astecas controlavam um grande império que incluía quase todo o centro e sul do México.
Foram guerreiros famosos, com uma organização militar muito desenvolvida.
Eles eram fortes, de pele escura, cabelos curtos e grossos, e rostos redondos. Assemelhavam-se a alguns grupos de indígenas
que hoje vivem em pequenas aldeias perto da Cidade do México.
* Curiosidade: Quase todos falavam a língua Náuatle, que em determinadas palavras assemelha-se ao português, por exemplo;
tomate e chocolate, que em Náuatle é tomatl, chocolete.
Teotihuacán
Esta cidade Asteca apresentava um gigantesco conjunto arquitetônico, no qual se destacavam a "pirâmide do Sol" (60m de altura,
225m de lado na base quadrada, resultando em 1 milhão de metros cúbicos de terra revestida de pedra) e a "pirâmide da Lua"
(42m de altura, 1600 m² na base).
Os Astecas construíram a pirâmide dos Ninchos de El Tajin, com 365 ninchos, um para cada dia do ano, e a célebre "pedra do
sol", um imenso calendário solar.
A conquista do México
Os Astecas acreditavam que viria um grande Deus pelo mar. Quando os espanhóis então chegaram com suas caravelas, eles
achavam que eles eram Deuses. Assim, a princípio, Montezuma, o imperador asteca, ofereceu vários presentes a Hernán Cortés.
Era comum na civilização asteca sacrificar humanos para celebrar os seus deuses, assim vários foram sacrificados, e apesar de
parecer hoje bárbara essa atitude, na época era comum, e as pessoas iam felizes para seus sacrifícios (abaixo).
Depois, os astecas perceberam o real interesse dos espanhóis e então, juraram a seus deuses não deixar os invasores saírem

MÉDIO

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

25

O enunciado da questão diz: a cidade de Tenochtitlán, hoje cidade do México, foi edificada a partir de 1325, no Vale do México, e
ficou famosa por seus templos em forma de pirâmides. Com seu desenvolvimento, a praça central passou a comportar um
vigoroso mercado, onde tecidos, peles, joias, madeiras e outras produtos eram trocados. Gradativamente a hegemonia da cidade
resultou da aliança do rei Montezuma I com líderes de outras cidades, o que permitiu um bom período de estabilidade política,
além do desenvolvimento econômico e cultural da região. Assinale a alternativa que indica a qual civilização pré-colombina se
refere o cenário descrito acima .
Entretanto, analisando que a cidade de Tenochtitlán atual cidade do México foi a capital da civilização Asteca, pode-se concluir
que a resposta correta da questão é Asteca (C)
Isso pode ser confirmado após a leitura dessa página :
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhisfyotDXAh
XMgpAKHRktBDoQFgg8MAE&url=http%3A%2F%2Fmundoeducacao.bol.uol.com.br%2Fhistoria-america%2Ftenochtitlan-cidadeasteca-construida-sobre-lago.htm&usg=AOvVaw2cqgj4NR2D0HyF0JPrPV6P

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.
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O gabarito provisório indica a resposta contida na letra "B)": Maia, como a correta para a questão 25. No entanto, a resposta
correta à questão é a descrita na letra "C)": Asteca.
Os textos a seguir, justificam a minha afirmação:
Texto 01:
Quem foi Montezuma?
Pergunta do leitor Igor Gustavo, Caxias do Sul, RS
Foi um líder asteca do século 16. Sob seu governo, entre 1502 e 1520, a civilização que ocupava o atual território mexicano
alcançou seu auge econômico e militar. Mas o imperador ficou mais conhecido por um erro: ser amistoso com os colonizadores
europeus. “Na época, a região onde hoje fica a Cidade do México era uma das mais ricas e populosas do mundo, muito devido ao
sistema de dominação e cobrança de tributos, que atraiu os espanhóis”, explica Eduardo Natalino dos Santos, historiador da USP.
Por Gabriela Ingrid
access_time7 nov 2017, 17h44 - Publicado em 8 jan 2015, 18h07
Fonte: https://mundoestranho.abril.com.br/historia/quem-foi-montezuma/#
Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
Texto 02:
DEFERIDO.
Tenochtitlán era considerada a capital do Império Asteca durante o período Pós-Clássico da Mesoamérica. Tenochtitlán localizavase onde atualmente é a Cidade do México. A palavra asteca significa “gente de Aztlan”, uma importante cidade com localização
desconhecida; asteca também compreende um termo usado para designar vários grupos, como mexicas, chalcas e huaxtecas.[1]
fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tenochtitl%C3%A1n
Texto 03:
Os maias
As origens dos célebres maias remontam ao redor do ano 1200 a.C. Esta cultura desenvolveu em três períodos distintos: o préclássico, o clássico e o pós-clássico (cada um correspondente a diferentes lugares do México e da América Central). Porém seria
a partir do ano 250 d.C. que se inicia um período de progresso que vai até o ano 900 d.C., conhecido como período
clássico.[carece de fontes]
Considerada como uma das civilizações mais avançadas do México pré-colombiano,
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Era_pr%C3%A9-colombiana
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O texto claramente descreve a civilização Asteca, e não a Maia, os Maias habitaram nas florestas tropicais atualmente
localizadas nas regiões da Guatemala, Honduras e Península de Yucatán (México) e não Tenochtitlán (Atual cidade do México),
também, outro fator definitivo para a comprovação de que o texto definitivamente fala sobre os Astecas é a passagem sobre o rei
Montezuma I que foi o quinto rei Asteca.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

A resposta correta é a C, Asteca.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

De acordo com o livro de história do 7º ano (Vontade de Saber História, de Marco Pellegrini, Adriana Dias e Keila Grinberg), os
astecas, não os maias, em 1325, ocuparam uma ilha no lago Texcoco, no Atual México, fundando, então, a cidade de
Tenochtitlán, hoje Cidade do México.
A resposta correta seria a letra C, porque a cidade de tenochtitlán pertencia à civilização pré-colombiana Asteca e não para a
Maia.
No gabarito provisório a resposta esta alternativa B (Maia) contudo é de conhecimento de todos comprovadamente pela História
que a cidade de Tenochtitlan se refere a Civilização Asteca

a questão pergunta o seguinte: qual é a alternativa que indica a civilização pré-colombiana, famosa por seus templos em forma
de pirâmides? E o gabarito dizia que a resposta certa seria a alternativa b (maia), mas com uma simples pesquisa na internet,
descobri que a resposta correta seria c (asteca). Deste modo, acertei essa questão!
Questão 25 - Apresenta erro na correção e que a alternativa correta é Asteca de acordo com os professores de historia e
geografia.
A questão 25 fala sobre a cidade de Tenochtitlán, que hoje é a cidade do México. A resposta correta é a letra "C" civilização
Asteca e não a letra "B" Maia. Tenochchtitlán era a capital do Império Asteca.

Resposta da banca

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.
Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.
Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

MÉDIO

25

MÉDIO

25

MÉDIO

25

A questão cita a cidade de Tenochtitlán, uma cidade de origem Asteca, logo após, o enunciado cita o rei Montezuma, importante
líder Asteca, entretanto a alternativa que está ''correta'' é a ''b'', que seria maia, só que nenhum dos fundamentos citados no
enunciado enquadra-se como a civilização maia.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

O gabarito traz como resposta a letra B (Maia) mas o correto é a letra C (Asteca).

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.
Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

Nível

Questão

Argumentação do candidato

Resposta da banca

25

Tenochtitlán foi a capital da civilizaçao asteca, povo este que se impôs atraves da guerra sobre diversos povos da região
mesoamericana. Contudo, a capital do império, tambem chamada de Mexihco-Tenochtitlán, foi tomada pelos conquistadores
espanhóis, que passaram a chamar de Cidade do México.
Tenochtitlán foi, possivelmente, uma das maiores cidades do mundo no sécuko XVI e de acordo com estudiosos chegou a
comportar de 100 a 300 mil habitantes. Os relatos dos conquistadores espanhóis revelam o como o esplendor da cidade os
impreesionou, muito embora nao tenha impedido sua destruiçao, em 1521, sob o domínio de Hernán Cortez.
Dessa maneira a questão não deixa dúvidas de que a alternativa correta é a letra C - povos astecas.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

25

Tenochtitlán foi a capital da civilizaçao asteca, povo este que se impôs atraves da guerra sobre diversos povos da região
mesoamericana. Contudo, a capital do império, tambem chamada de Mexihco-Tenochtitlán, foi tomada pelos conquistadores
espanhóis, que passaram a chamar de Cidade do México.
Tenochtitlán foi, possivelmente, uma das maiores cidades do mundo no século XVI e de acordo com estudiosos chegou a
comportar de 100 a 300 mil habitantes. Os relatos dos conquistadores espanhóis revelam o como o esplendor da cidade os
impressionou, muito embora não tenha impedido sua destruição, em 1521, sob o domínio de Hernán Cortez.
Dessa maneira a questão não deixa duvidas de que a alternativa correta é a letra C - povos astecas.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

25

Tenochtitlán foi a capital da civilizaçao asteca, povo este que se impôs atraves da guerra sobre diversos povos da região
mesoamericana. Contudo, a capital do império, tambem chamada de Mexihco-Tenochtitlán, foi tomada pelos conquistadores
espanhóis, que passaram a chamar de Cidade do México.
Tenochtitlán foi, possivelmente, uma das maiores cidades do mundo no século XVI e de acordo com estudiosos chegou a
comportar de 100 a 300 mil habitantes. Os relatos dos conquistadores espanhóis revelam o como o esplendor da cidade os
impreesionou, muito embora nao tenha impedido sua destruiçao, em 1521, sob o domínio de Hernán Cortez.
Dessa maneira a questão nao deixa duvidas de que a alternativa correta é a letra C - povos astecas.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

Tenochtitlán foi a capital da civilizaçao asteca, povo este que se impôs atraves da guerra sobre diversos povos da região
mesoamericana. Contudo, a capital do império, tambem chamada de Mexihco-Tenochtitlán, foi tomada pelos conquistadores
espanhóis, que passaram a chamar de Cidade do México.
Tenochtitlán foi, possivelmente, uma das maiores cidades do mundo no século XVI e de acordo com estudiosos chegou a
comportar de 100 a 300 mil habitantes. Os relatos dos conquistadores espanhóis revelam o como o esplendor da cidade os
impreesionou, muito embora nao tenha impedido sua destruiçao, em 1521, sob o domínio de Hernán Cortez.
Dessa maneira a questão nao deixa duvidas de que a alternativa correta é a letra C - povos astecas.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

A resposta certa é os astecas

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

A banca considerou correta a alternativa B, entendendo que o cenário descrito na questão se refere à civilização MAIA.
Ocorre que a resposta está incorreta. Na verdade, a cidade de Tenochitlán, que era governada pelo rei Montezuma I, pertencia ao
império ASTECA, de modo que a alternativa correta é a letra C.
Justifica-se o recurso com base nas informações constantes nos sites abaixo:
1) http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historia-america/tenochtitlan-cidade-asteca-construida-sobre-lago.htm
2) http://origin.guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/tenochtitlan-capital-asteca-433516.shtml
3) https://www.infoescola.com/civilizacao-asteca/templo-maior/
4) http://revistas.unisinos.br/index.php/historia/article/view/htu.2014.182.02/ 4202
Deste modo, requer a alteração do gabarito da questão 25 de História, passando a constar como correta a alternativa C.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

A resposta correta seria a alternativa C ( Asteca )

25

A resposta correta é a alternativa C - Asteca. Estudos indicam que a civilização pré-colombiana da cidade de Tenochtitlán era a
civilização Asteca.

25

Cara Banca Examinadora,
Fiquei em dúvida na questão objetiva 25, pois aprendi que o Rei Montezuma I assim como a cidade de Tenochtitlán pertenciam à
Civilização Asteca. Sob esta perspectiva a resposta correta é a alternativa C e não a B como foi divulgado no gabarito. Consultei
uma professora de História, e ela me confirmou esta informação.
Atenciosamente,
Diogo Fukushima

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

A questão 25 questiona sobre o surgimento, desenvolvimento econômico e cultural da cidade de Tenochtitlán, atual Cidade do
Mexico e qual a civilização responsável por isso. Segundo um trecho do livro "História Política Comparada da America Latina"
diz que " O antigo império Asteca, que floresceu entre 1325, data da fundação da cidade de Tenochtitlán , até 1521 quando o
império asteca foi consquistado pelos espanhóis."
Assim respondendo esta pergunta, que é a letra C - Asteca.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO
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MÉDIO

25

MÉDIO

25

MÉDIO

25

MÉDIO

25

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

A correção do gabarito está errada
O rei montezuma é rei dos Astecas, e a cidade de Tenochtitlán hoje conhecida como Cidade do México, era habitada por povos
astecas
Consultando (um minimo), de três sites, observo que a resposta correta seria a alternativa C e no gabarito consta como certa a
alternativa B.
Sites pesquisados: mundoeducaçao.bol.uol.com.br/historia-america/tenochtitlan-cidade-asteca;
conhecimentogeral.inf.br/civilizaçao_asteca;
brasilescola.uol.com.br
Onde nos mesmos constam que a civilização pre-colombiana da cidade de tenochtitlan é a ASTECA.
A descrição da questão número 25 apresentava claramente as características da antiga civilização asteca, o que pode ser
comprovado por livros e sites confiáveis. Entretanto, o gabarito provisório deu como alternativa correta a letra "b", que seriam os
maias, uma sociedade pré - colombiana que tinhá como principais cidades Tikal, Palenque e Conan e não Tenochtitlán (uma
cidade asteca).
A civilização pré-colombiana cuja cidade de Tenochtitlán foi edificada foi a Asteca, e não os Maias.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.
Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.
Alterar
gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.
Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.
Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

25

Tenochtitlán foi a capital da civilização asteca, povo este que se impôs através da guerra sobre diversos povos da região
mesoamericana. Contudo, a capital do império, também chamada de Mexihco-Tenochtitlán, foi tomada pelos conquistadores
espanhóis, que passaram a chamar de Cidade do México.
Tenochtitlán foi, possivelmente, uma das maiores cidades do mundo no século XVI e de acordo com estudiosos chegou a
comportar de 100 a 300 mil habitantes.
Os relatos dos conquistadores espanhóis revelavam como o esplendor da cidade os impressionou, muito embora não tenha
impedido sua destruição, em 1521, sob o domínio de Hernán Cortez.
Dessa maneira a questão não deixa dúvidas de que a alternativa correta é a letra C - povos astecas.

25

Conforme informações dos sites abaixo a resposta correta é a letra "C" (Asteca).
Tenochtitlán era considerada a capital do Império Asteca durante o período Pós-Clássico da Mesoamérica. Tenochtitlán localizavase onde atualmente é a Cidade do México. https://pt.wikipedia.org/wiki/Tenochtitlán/
A civilização asteca se impôs através da guerra sobre diversos povos da região mesoamericana antes da chegada dos
colonizadores espanhóis à região. Tinham como capital a cidade de Tenochtitlán, ou Mexihco-Tenochtitlán, que após a conquista
espanhola, passou a ser chamada de Cidade do México.
Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historia-america/tenochtitlan-cidade-asteca-construida-sobre-lago/
DEFERIDO.
Pelo menos um milênio antes de Lúcio Costa assinalar o lugar de Brasília com a sua famosa cruz e de os Emirados Árabes
construírem suas “belas” ilhas artificiais, o povo asteca já ensaiava a prática dessas técnicas de planejamento urbano e
expansão do território. Predecessora a atual Cidade do México, a cidade de Tenochtitlán, antiga capital do Império Asteca,
rapidamente se expandia bem no meio do lago Texcoco.
https://ensaiosfragmentados.com/2013/05/09/tenochtitlan-o-planejamento-urbano-asteca/
Portanto, solicito a correção do gabarito provisório,

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

Nível

Questão

Argumentação do candidato

Resposta da banca

25

Tenochtitlán foi a capital da civilizaçao asteca, povo este que se impôs atraves da guerra sobre diversos povos da região
mesoamericana. Contudo, a capital do império, tambem chamada de Mexihco-Tenochtitlán, foi tomada pelos conquistadores
espanhóis, que passaram a chamar de Cidade do México.
Tenochtitlán foi, possivelmente, uma das maiores cidades do mundo no sécuko XVI e de acordo com estudiosos chegou a
comportar de 100 a 300 mil habitantes. Os relatos dos conquistadores espanhóis revelam o como o esplendor da cidade os
impreesionou, muito embora nao tenha impedido sua destruiçao, em 1521, sob o domínio de Hernán Cortez.
Dessa maneira a questão nao deixa duvidas de que a alternativa correta é a letra C - povos astecas.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

25

Tenochtitlán foi a capital da civilizaçao asteca, povo este que se impôs atraves da guerra sobre diversos povos da região
mesoamericana. Contudo, a capital do império, tambem chamada de Mexihco-Tenochtitlán, foi tomada pelos conquistadores
espanhóis, que passaram a chamar de Cidade do México.
Tenochtitlán foi, possivelmente, uma das maiores cidades do mundo no sécuko XVI e de acordo com estudiosos chegou a
comportar de 100 a 300 mil habitantes. Os relatos dos conquistadores espanhóis revelam o como o esplendor da cidade os
impreesionou, muito embora nao tenha impedido sua destruiçao, em 1521, sob o domínio de Hernán Cortez.
Dessa maneira a questão nao deixa duvidas de que a alternativa correta é a letra C - povos astecas.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

A questão 25 solicitava que o candidato assinalasse a assertiva que indicasse a civilização pré-colombiana tratada no texto
referência. Pois bem, duas informações cruciais podem ser destacadas: a cidade de Tenochtitlán e o rei Montezuma I. Ao realizar
a consulta de ambos na rede mundial de computadores é fácil apreender que tratam-se de uma cidade e um imperador Astecas.
A título de exemplo, duas passagens retiradas Biblioteca Mundial Digital, website mantido com apoio da UNESCO:
“Este mapa topográfico da Cidade do México e de seus arredores está datado por volta de 1550, cerca de três décadas após a
conquista da capital asteca de Tenochtitlán por Hernán Cortés, em 1521.” (Fonte:
https://www.wdl.org/pt/item/503/#q=tenochtitlan)
“Moctezuma I, o quinto rei asteca (reinou entre 1440 e 1469)” (Fonte: https://www.wdl.org/pt/item/6730/)
Diante do exposto, requer-se a alteração do gabarito para que passe a constar como correta a assertiva que indique a civilização
Asteca, qual seja, a letra “C”.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

com base em meus conhecimentos e de meus professores a questão de número 25 está incorreta, pois de acordo com o gabarito
sua resposta é a B (Maia), porém ad informações contidas na questão leva a resposta a alternativa C (Astecas).

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

A citação da questão 25 trata, segundo Leslie Bethell em seu livro História da América Latina e também diversos livros
didáticos, da civilização Asteca , e não Maia como foi divulgado no gabarito provisório.
Solicitamos que o gabarito provisório seja corrigido.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

25

Na devida questão, a resposta adequada somente pode ser a de letra "c" (Asteca), diferente da resposta de letra "b" (Maia)
assinalada pelo respectivo gabarito provisório. Pelo que se sabe, a Civilização Maia foi destruída pelo Império Asteca, o qual
dominou a região da Mesoamérica. Contudo, a Civilização Maia em nenhum momento residiu na cidade de Tenochititlán, hoje
cidade do México, sendo que a mesma foi declarada na primeira linha do enunciado dessa questão. Além disso, os templos em
forma de pirâmides referidos na terceira linha do enunciado são possivelmente de autoria asteca, levando em consideração a
falta de informações sobre a Civilização Maia- algo que não permite a afirmação de que esses templos foram construídos
especificamente por essa civilização. Outro fator que demonstra o equívoco cometido na resposta disponibilizada pelo gabarito é
a veracidade do Rei Montezuma I (referido na sétima linha do enunciado) ter sido um rei Asteca, e não um rei Maia como a
resposta afirmada correta nos leva a interpretar. Assim, a falta de dados concernentes a Civilização Maia e o fato da cidade de
Tenochitlán ter sido capital do Império Asteca comprova que a civilização pré-colombiana referida pelo enunciado é a civilização
Asteca. Por isso, a questão correta é a de letra "c" (Asteca), e não a de letra "b"(Maia) como ressaltado anteriormente.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

25

Tenochtitán foi a capital da civilização asteca, povo este que se impôs através da guerra sobre diversos povos da região mesoamericana. Contudo, a capital do império, também chamada de Mexihco-Tenochtitlán, foi tomada pelos conquistadores
espanhóis, que passaram a chamar de Cidade do México. Tenochtitlán foi, possivelmente, uma das maiores cidades do mundo no
século XVI e de acordo com estudiosos chegou a comportar de 100 a 300 mil habitantes. Os relatos dos conquistadores espanhóis
revelam como o esplendor da cidade os impressionou muito embora não tenha impedido sua destruição, em 1521, sob o domínio
de Hernán Cortez. Dessa maneira a questão não deixa dúvidas de que a alternativa correta é a LETRA C - povos astecas.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

No gabarito provisório, a resposta correta está a letra B = MAIA, porém, a resposta correta é letra C = ASTECA.
"Os últimos a chegar ao refinado mundo do planalto mexicano foram os astecas sedentarizaram-se e mesclaram-se com os
toltecas e a partir da aliança feita entre as cidades de Texcoco e Tlacopan, surgiu o "Império Asteca", tendo como centro a cidade
asteca de Tenochtitlán. Cada uma das cidades-estados possuía o seu próprio rei, mas os astecas tinham o comando militar na
época em que ocorreu a ocupação espanhola, o imenso império só reconhecia um chefe: Montezuma, o imperador asteca.
A partir de sua capital, Tenochtitlán (hoje a cidade do México, tinha uma população de 400.000 habitantes, na época, maior que
qualquer cidade Européia, era uma vasta metrópole cercada de água, como em Veneza, com um labirinto de canais que
atravessava em todas as direções), os Astecas controlavam um grande império que incluía quase todo o centro e sul do México.
Foram guerreiros famosos, com uma organização militar muito desenvolvida.
Eles eram fortes, de pele escura, cabelos curtos e grossos, e rostos redondos. Assemelhavam-se a alguns grupos de indígenas
que hoje vivem em pequenas aldeias perto da Cidade do México.
* Curiosidade: Quase todos falavam a língua Náuatle, que em determinadas palavras assemelha-se ao português, por exemplo;
tomate e chocolate, que em Náuatle é tomatl, chocolete.
Teotihuacán
Esta cidade Asteca apresentava um gigantesco conjunto arquitetônico, no qual se destacavam a "pirâmide do Sol" (60m de altura,
225m de lado na base quadrada, resultando em 1 milhão de metros cúbicos de terra revestida de pedra) e a "pirâmide da Lua"
(42m de altura, 1600 m² na base)."
http://historiadomundo.uol.com.br/asteca/historia-asteca.htm

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

Segundo a questão 25 fala sobre a cidade de Tenochtitlan e todos as características de uma civilização que naquela época ali
morava. A pergunta qual civilização habitou o respectivo lugar como história básica a resposta letra C correspondente aos
astecas porém em seu gabarito "B" correspondendo aos maias mas os maias naquela época habitavam mais ou menos a
Guatemala então peço que anulem ou troquem a resposta

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

Na questão a resposta sobre qual a civilização pré-colombiana se refere ao cenário,a resposta diz que são os maias.mas neste
período,eles já estavam em decadência ,neste período a civilização eram os astecas.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

No gabarito consta como resposta a letra B= "Maias", mas o povo habitante no vale do México a partir do ano de 1325 na
verdade são os Astecas, letra= C.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

Tenochtitlán foi a capital da civilizaçao asteca, povo este que se impôs atraves da guerra sobre diversos povos da região
mesoamericana. Contudo, a capital do império, tambem chamada de Mexihco-Tenochtitlán, foi tomada pelos conquistadores
espanhóis, que passaram a chamar de Cidade do México.
Tenochtitlán foi, possivelmente, uma das maiores cidades do mundo no sécuko XVI e de acordo com estudiosos chegou a
comportar de 100 a 300 mil habitantes. Os relatos dos conquistadores espanhóis revelam o como o esplendor da cidade os
impreesionou, muito embora nao tenha impedido sua destruiçao, em 1521, sob o domínio de Hernán Cortez.
Dessa maneira a questão nao deixa duvidas de que a alternativa correta é a letra C - povos astecas.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

MÉDIO

25

MÉDIO

25

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

Segundo diversos sites como: o Brasil Escola e o Sua Pesquisa, a cidade de Tenochtitlán foi fundada pela civilização Asteca.
Segundo o gabarito provisório a resposta seria a civilização Maia, que não condiz com as referências citadas acima.
a citação da questão 25 trata, segundo LESLIE BETHELL em seu livro História da América Latina e também diversos livros
didáticos, da civilização Asteca , e não Maia como foi divulgado no gabarito provisório. Solicitamos que o gabarito provisório
seja corrigido
A respota 25 está no gabarito como B, porém consultando professores da área de História, confirmei que a resposta correta era a
C, Asteca e não Maia

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.
Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.
Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

Nível

Questão

Argumentação do candidato

Resposta da banca

MÉDIO

25

Conforme o autor 'Jean Marcilly', no seu livro 'A civilização dos Astecas' a resposta correta no gabarito é a ''C -ASTECAS'' e não ''B
-MAIA'', solicitamos a correção desta resposta.

MÉDIO

25

Gostaria de solicitar a verificação da questão numero 25, pois no momento que realizei a correção pelo gabarito, percebi que
houve um equivoco, não foram os maias que criaram Tenochtitlan, mas sim os Astecas.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

Tenochtitlán foi a capital da civilizaçao asteca, povo este que se impôs atraves da guerra sobre diversos povos da região
mesoamericana. Contudo, a capital do império, tambem chamada de Mexihco-Tenochtitlán, foi tomada pelos conquistadores
espanhóis, que passaram a chamar de Cidade do México.
Tenochtitlán foi, possivelmente, uma das maiores cidades do mundo no sécuko XVI e de acordo com estudiosos chegou a
comportar de 100 a 300 mil habitantes. Os relatos dos conquistadores espanhóis revelam o como o esplendor da cidade os
impreesionou, muito embora nao tenha impedido sua destruiçao, em 1521, sob o domínio de Hernán Cortez.
Dessa maneira a questão nao deixa duvidas de que a alternativa correta é a letra C - povos astecas.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

O gabarito diz q a certa é a opção ''B'' que indica a civilização maia, no entanto a pergunta é, sobre qual civilização précolombiana possuia a cidade de Tenochtitlán (atual cidade do méxico) e quem, segundo meu livro didático de história do 7 ano
ocupava a cidade de tenotchtilán eram os aztecas (opção ''C'')

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

Conforme será demonstrado no embasamento abaixo a questão possui como resposta a letra (C) como correta e não a letra (B).
Com isso, solicitamos a alteração do gabarito da questão.
Embasamento:
Tenochtitlán foi a capital da civilização asteca, povo este que se impôs através da guerra sobre diversos povos da região
mesoamericana. Contudo, a capital do império, também chamada de Mexihco-Tenochtitlán, foi tomada pelos conquistadores
espanhóis, que passaram a chamar de Cidade do México.
Tenochtitlán foi, possivelmente, uma das maiores cidades do mundo no século XVI e de acordo com estudiosos chegou a
comportar de 100 a 300 mil habitantes. Os relatos dos conquistadores espanhóis revelam o como o esplendor da cidade os
impressionou, muito embora não tenha impedido sua destruição, em 1521, sob o domínio de Hernán Cortez.
Dessa maneira a questão não deixa duvidas de que a alternativa correta é a letra C - povos astecas.
Sendo assim, pedimos a alteração da letra (B) para a letra (C).

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

Realizei uma pesquisa onde ficou claro que Tenochtitlán era a capital da civilização asteca,e não maia como divulgado em
gabarito provisório.

MÉDIO

25

Dei uma pesquisada e vi que Montezuma era Asteca, não Maia.

MÉDIO

25

Miguel Leon-Portilla afirma em seu livro "Los antiguos mexicanos" que os aztecas, ou mexicas, se estabeleceram em
Tenochtitlan (México) por volta do século XIII e estabeleceram aí sua capital. Iniciaram um processo de conquistas que levou-os
até Chiapas e Guatemala no fim do século XV e início do século XVI. O rei Montecuhzoma (Montezuma) pertencia à nação
azteca. Portanto, a resposta correta da questão é a letra C, Azteca.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

A famosa cidade de Tenochtitlán e o rei Montezuma claramente dizem respeito à civilização Asteca. Conforme deixa registrado
Soustelle (1970, p. 7),
Os Astecas (azteca) ou mexicanos (mexica) dominavam com esplendor a maior parte do México quando os conquistadores
espanhóis ali chegaram, em 1519. Sua língua e religião tinham-se imposto sobre imensas extensões de terra desde o Atlântico
até o Pacífico e das regiões áridas setentrionais até a Guatemala. O nome do seu soberano Montecuhzoma era venederado ou
temido de uma ponta à outra daquele vasto território. Seus comerciantes com suas caravanas de carregadores percorriam o país
em todos os sentidos. Seus funcionários recebiam impostos de todos os lados. Nas fronteiras, as guarnições astecas mantinham
a distância as populações insubmissas. Em Tenochtitlán (México), sua capital, a arquitetura e a escultura haviam alcançado um
impulso extraordinário, enquanto o luxo crescia no vestuário, à mesa, nos jardins e na ourivesaria.
Diante do exposto acima, solicita-se a mudança da resposta do gabarito para a alternativa “C”.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

A resposta da questão 25 está em desacordo á pesquisa dos autores dos livros didáticos de Gilberto Cotrin e Ronaldo Vainfas, e
a fontes de internet como wikipedia e infoescola, a civilização a qual refere-se o texto é a Asteca, e não a Maia como foi
divulgado do gabarito provisório. Solicito a correção do gabarito.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

A questão inicia referindo-se a cidade de Tenochtitlán, a qual foi a capital do Império Asteca; logo em seguida cita,
principalmente, o comércio através do escambo de tecidos, peles, joias e madeiras, produtos que os astecas confeccionavam e
por meio das trocas sobreviviam; por fim o texto faz alusão ao rei Montezuma I, o qual foi o quinto governante asteca (14401469). Contudo é clara a referência ao cenário da civilização Asteca (letra C), porém o gabarito provisório apresenta como
resposta a letra B (Maias), sendo assim é requerida a mudança da resposta para a letra C no gabarito final.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

A famosa cidade de Tenochtitlán e o rei Montezuma claramente dizem a respeito da civilização Asteca. Conforme deixa
registrado Soustelle (1970, p.7)
"Os astecas (azteca) ou mexicanos (mexicana) dominavam com esplendor a maior parte do México quando os conquistadores
espanhóis ali chegaram, em 1519. sua língua e religião tinham-se imposto sobre imensas extensões de terra desde o atlântico
até o pacifico e das regiões árida setentrionais ate a Guatemala. O nome do seu soberano Montecuhzoma era venerado de uma
ponta a outra daquele vasto território. Seus comerciantes com suas caravanas de carregadores percorriam o país em todos os
sentidos. Seus funcionários recebiam impostos de todos os lados. Nas fronteiras, as guarnições astecas mantinham a distância
as populações insubmissas. Em Tenochtilán (México ), sua capital, a arquitetura e a escultura haviam alcançado um impulso
extraordinário, enquanto o luxo crescia no vestuário, à mesa, nos jardins e na ourivesaria.
Diante do exposto acima, solicita-se a mudança da resposta do gabarito para a alternativa "C"

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

Caros senhores, de acordo com a Novíssima Enciclopédia Delta Larousse, a cidade de Tenochtitlán se refere aos astecas, e não
aos maias, como está no gabarito. Portanto a alternativa correta é a "C". Grato pela atenção.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

A famosa cidade de Tenochtitlán e o rei Montezuma claramente dizem respeito à civilização Asteca.
Tenochtitlán foi a capital da civilização asteca, povo este que se impôs através da guerra sobre diversos povos da região
mesoamericana. Contudo, a capital do império, também chamada de Mexihco-Tenochtitlán, foi tomada pelos conquistadores
espanhóis, que passaram a chamar de Cidade do México.
Tenochtitlán foi, possivelmente, uma das maiores cidades do mundo no século XVI e de acordo com estudiosos chegou a
comportar de 100 a 300 mil habitantes. Os relatos dos conquistadores espanhóis revelam o como o esplendor da cidade os
impressionou, muito embora não tenha impedido sua destruição, em 1521, sob o domínio de Hernán Cortez.
O seu soberano, Montecuhzoma era venerado ou temido de uma ponta à outra daquele vasto território.
Dessa maneira a questão não deixa duvidas de que a alternativa correta é a letra "C" - povos astecas.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

MÉDIO

25

Montezuma, líder asteca e os Maias eram mais ao sul do atual México, os Maias eram da região de Yucatan. A civilização
asteca tinham como capital a cidade de Tenochtitlán.
Todas as fontes literárias consultadas, incluindo a Internet, mostram a cidade de Tenochtitlán conforme descrita no texto da
questão como uma civilização Asteca (alternativa C) e não uma civilização Maia (alternativa B) como apontou o gabarito
publicado.

MÉDIO

25

A questão 25 referente a civilização pré- colombiana se refere a os astecas por causa de Tenochtitlán ser uma das maiores
cidades do mundo no século XVI. Estudos afirmam que havia na cidade entre 100 e 300 mil habitantes. A capital do Império
Asteca tinha ainda uma região central ocupada por templos sagrados, espaços esportivos, escolas, palácios, zoológicos e um
importante mercado onde eram realizadas trocas com as demais regiões do grandioso Império Asteca.
É desta forma que a resposta correta é a opção C ( Asteca). Adiciono algumas fontes que argumentam minha resposta:
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historia-america/tenochtitlan-cidade-asteca-construida-sobre-lago.htm
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/c-10-0306.pdf?documentId=0901e72b80b61a43

MÉDIO

25

A citação da questão 25 trata, segundo a Barsa e também diversos livros didáticos, da civilização Asteca,e não Maia como foi
divulgado no gabarito provisório. Solicitamos que o gabarito provisório seja corrigido.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.
Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.
Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.
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Resposta da banca

25

A famosa cidade de Tenochtitlán e o rei Montezuma claramente dizem respeito à civilização Asteca. Conforme deixa registrado
Soustelle (1970, p. 7),
Os Astecas (azteca) ou mexicanos (mexica) dominavam com esplendor a maior parte do México quando os conquistadores
espanhóis ali chegaram, em 1519. Sua língua e religião tinham-se imposto sobre imensas extensões de terra desde o Atlântico
até o Pacífico e das regiões áridas setentrionais até a Guatemala. O nome do seu soberano Montecuhzoma era venederado ou
temido de uma ponta à outra daquele vasto território. Seus comerciantes com suas caravanas de carregadores percorriam o país
em todos os sentidos. Seus funcionários recebiam impostos de todos os lados. Nas fronteiras, as guarnições astecas mantinham
a distância as populações insubmissas. Em Tenochtitlán (México), sua capital, a arquitetura e a escultura haviam alcançado um
impulso extraordinário, enquanto o luxo crescia no vestuário, à mesa, nos jardins e na ourivesaria.
Diante do exposto acima, solicita-se a mudança da resposta do gabarito para a alternativa “C”.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

A famosa cidade de Tenochtitlán e o rei Montezuma claramente dizem respeito à civilização Asteca. Conforme deixa registrado
Soustelle (1970, p. 7),
Os Astecas (azteca) ou mexicanos (mexica) dominavam com esplendor a maior parte do México quando os conquistadores
espanhóis ali chegaram, em 1519. Sua língua e religião tinham-se imposto sobre imensas extensões de terra desde o Atlântico
até o Pacífico e das regiões áridas setentrionais até a Guatemala. O nome do seu soberano Montecuhzoma era venederado ou
temido de uma ponta à outra daquele vasto território. Seus comerciantes com suas caravanas de carregadores percorriam o país
em todos os sentidos. Seus funcionários recebiam impostos de todos os lados. Nas fronteiras, as guarnições astecas mantinham
a distância as populações insubmissas. Em Tenochtitlán (México), sua capital, a arquitetura e a escultura haviam alcançado um
impulso extraordinário, enquanto o luxo crescia no vestuário, à mesa, nos jardins e na ourivesaria.
Diante do exposto acima, solicita-se a mudança da resposta do gabarito para a alternativa “C”.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

A citação da questão 25 trata, segundo a Barsa e diversos livros didáticos, da civilização Asteca, e não Maia como foi divulgado
no gabarito provisório. Solicitamos que o gabarito provisório seja corrigido.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

25

A famosa cidade de Tenochtitlán e o rei Montezuma claramente dizem respeito à civilização Asteca. Conforme deixa registrado
Soustelle (1970, p. 7),
Os Astecas (azteca) ou mexicanos (mexica) dominavam com esplendor a maior parte do México quando os conquistadores
espanhóis ali chegaram, em 1519. Sua língua e religião tinham-se imposto sobre imensas extensões de terra desde o Atlântico
até o Pacífico e das regiões áridas setentrionais até a Guatemala. O nome do seu soberano Montecuhzoma era venederado ou
temido de uma ponta à outra daquele vasto território. Seus comerciantes com suas caravanas de carregadores percorriam o país
em todos os sentidos. Seus funcionários recebiam impostos de todos os lados. Nas fronteiras, as guarnições astecas mantinham
a distância as populações insubmissas. Em Tenochtitlán (México), sua capital, a arquitetura e a escultura haviam alcançado um
impulso extraordinário, enquanto o luxo crescia no vestuário, à mesa, nos jardins e na ourivesaria.
Diante do exposto acima, solicita-se a mudança da resposta do gabarito para a alternativa “C”.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

25

Tenochtitlán foi a capital da civilização asteca, povo este que se impôs através da guerra sobre diversos povos da região
mesoamericana. Contudo, a capital do império, também chamada de Mexihco-Tenochtitlán, foi tomada pelos conquistadores
espanhóis, que passaram a chamar de Cidade do México.
Tenochtitlán foi, possivelmente, uma das maiores cidades do mundo no século XVI e de acordo com estudiosos chegou a
comportar de 100 a 300 mil habitantes. Os relatos dos conquistadores espanhóis revelam o como o esplendor da cidade os
impressionou, muito embora não tenha impedido sua destruição, em 1521, sob o domínio de Hernán Cortez.
Dessa maneira a questão não deixa duvidas de que a alternativa correta é a letra C - povos astecas.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

25

A questão 25 versa sobre a cidade de Tenochtitlán, hoje Cidade do México, que é o "berço da sociedade Asteca. O texto aborda
fatos referentes à evolução política e estrutural, alianças feitas pelo rei Montezuma I e o desenvolvimento econômico à base,
inicial, de trocas.
Tenochtitlán é caracterizada como uma das maiores cidades do mundo do século XVI, conhecida como a capital do Império
Asteca, na qual havia uma região central ocupada por templos sagrados, espaços esportivos, escolas, palácios, zoológicos e um
importante mercado onde eram realizadas trocas com as demais regiões do grandioso Império Asteca.
Fonte:
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historia-america/tenochtitlan-cidade-asteca-construida-sobre-lago.htm
O gabarito traz que as informações são relacionadas à civilização "Maia" (letra B), quando é clara que a alternativa correta é a
letra C, pois retrata a cidade berço e a cultura dos Astecas.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

Tenochtitlán foi a capital da civilizaçao asteca, povo este que se impôs atraves da guerra sobre diversos povos da região
mesoamericana. Contudo, a capital do império, tambem chamada de Mexihco-Tenochtitlán, foi tomada pelos conquistadores
espanhóis, que passaram a chamar de Cidade do México.
Tenochtitlán foi, possivelmente, uma das maiores cidades do mundo no sécuko XVI e de acordo com estudiosos chegou a
comportar de 100 a 300 mil habitantes. Os relatos dos conquistadores espanhóis revelam o como o esplendor da cidade os
impreesionou, muito embora nao tenha impedido sua destruiçao, em 1521, sob o domínio de Hernán Cortez.
Dessa maneira a questão não deixa dúvidas de que a alternativa correta é a letra C - povos astecas.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

A civilização pré-colombiana que habitava Tenochtitlán na época indicada no enunciado são os Astecas, porém o gabarito indica
serem os Maias

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

25

Conforme será demonstrado no embasamento abaixo a questão possui como resposta a letra
(C) como correta e não a letra (B).
Com isso, solicitamos a alteração do gabarito da questão.
Embasamento:
Tenochtitlán foi a capital da civilização asteca, povo este que se impôs através da guerra sobre diversos povos da região
mesoamericana. Contudo, a capital do império, também chamada de Mexihco-Tenochtitlán, foi tomada pelos conquistadores
espanhóis, que passaram a chamar de Cidade do México. Tenochtitlán foi, possivelmente, uma das maiores cidades do mundo no
século XVI e de acordo com estudiosos chegou a comportar de 100 a 300 mil habitantes. Os relatos dos conquistadores espanhóis
revelam o como o esplendor da cidade os impressionou, muito embora não tenha impedido sua destruição, em 1521, sob o
domínio de Hernán Cortez. Dessa maneira a questão não deixa duvidas de que a alternativa correta é a letra C - povos
astecas.
Sendo assim, pedimos a alteração da letra (B) para a letra (C).

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

O gabarito trouxe como resposta a alternativa B - MAIA, mas a alternativa correta é a C - ASTECA. A civilização descrita na
questão é a Asteca. Os astecas surgem depois do fim da civilização Maia por volta do século X d.C, Montezuma foi o primeiro
grande rei asteca, quando essa civilização estava no auge de sua hegemonia. Segundo relatos dos primeiros espanhóis que
chegaram no México no séc XVI d.C os Astecas tinham uma civilização super desenvolvida, inclusive os espanhóis fizeram
comércio com eles. Cortez relata que o rei que eles encontraram foi Montezuma II descendente de Montezuma I, rei asteca.
Assim a alternativa correta para a questão 25 é a C, não mostrando a necessidade de anular a questão, mas apenas alterar o
gabarito.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

No início da questão, aparece um pequeno texto sobre a antiga cidade de Tenochtitlán, e pede para assinalar a alternativa que
indicava qual civilização estava se referindo.
No gabarito provisório, diz que seria e império Maia, contudo, Tenochtitlán era a capital do império Asteca, sendo assim,
improvável de ser a alternativa mostrada pelo gabarito, a correta.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO
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25

A questão (25) se refere à qual civilização antecedeu os colombianos na região da atual Cidade do México. O gabarito provisório
divulgado no dia seguinte à prova seleciona a alternativa "B" como correta. Porém, tal alternativa se mostra totalmente errada,
visto que os Maias se localizavam na região em que hoje é Honduras e El Salvador, e não na Cidade do México. Além disso, o
Rei Montezuma I, citado na questão, não se trata de um rei maia, mas sim de um rei asteca.
Sendo assim, a alternativa "C" seria a correta, pois faz a relação correta entre os fatos citados no enunciado e o seu povo
representante (os astecas). Peço a avaliação sobre as minhas justificativas, visando a alteração da resposta da questão em
discussão no gabarito definitivo.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

Em desacordo da questão 25, analisando com base em dados histórico, educacionais com fundamentos na publicação do livro a
Civilização Asteca de Jacques Soustelles publicado pela editora ZAHAR-Jorge Zahar Editor. A questão 25 narra um fato histórico
sobre a cidade de Tenochtitlán, hoje cidade do México, descrevendo hábitos culturais, econômicos e políticos da época. O
comando pedia para assinalar qual sociedade pré colombiana se refere ao cenário descrito; de acordo com o gabarito provisório
publicado no 20/11/2017 pelo site http://concursos.funtefpr.org.br ele indica que a resposta dessa questão é Letra B ( Maia)
contudo essa resposta está errada, a resposta verdadeira é Letra C (Asteca) civilização mesoamericana.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

25

Olá, minha observação é sobre o tema da questão 25, que trata de civilização antiga, pois o mesmo não estava no conteúdo
programático do Anexo VIII do Edital IFPR Nº 011/2017. Gostaria que fosse considerada, já que conversei com minha professora
de História e ela afirmou que este tema não se encaixa nos temas que seriam cobrados. Desde já agradeço a atenção.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

25

Tenochtitlán foi a capital da civilizaçao asteca, povo este que se impôs atraves da guerra sobre diversos povos da região
mesoamericana. Contudo, a capital do império, tambem chamada de Mexihco-Tenochtitlán, foi tomada pelos conquistadores
espanhóis, que passaram a chamar de Cidade do México.
Tenochtitlán foi, possivelmente, uma das maiores cidades do mundo no sécuko XVI e de acordo com estudiosos chegou a
comportar de 100 a 300 mil habitantes. Os relatos dos conquistadores espanhóis revelam o como o esplendor da cidade os
impreesionou, muito embora nao tenha impedido sua destruiçao, em 1521, sob o domínio de Hernán Cortez.
Dessa maneira a questão nao deixa duvidas de que a alternativa correta é a letra C - povos astecas.

Alterar gabarito de "B" para "C". RECURSO
DEFERIDO.

MÉDIO

26

A sociedade medieval europeia era dividia em três estados: a igreja, a nobreza e o povo. As pessoas nascidas na nobreza
nasciam no topo da ordem social. O historiador Jackson Spielvogel diz que a nobreza era uma pequena minoria da população
europeia - apenas cerca de dois ou três por cento da população total no século 18. Famílias nobres possuíam várias extensões de
terra e lutavam pelas propriedades com outras famílias nobres.
A nobreza era uma classe de guerreiros. Os nobres resolviam suas disputas lutando - os mais poderosos até entravam em guerra
uns com os outros. Por serem pessoas muito poderosas e acostumadas com as coisas do seu jeito, os nobres tinham
temperamentos violentos que explodiam durantes sessões no tribunal. Cada casa nobre contratava uma pessoa que era o
equivalente a um especialista em relações públicas para acalmar seu empregador quando seu temperamento estourava.
A Igreja Católica tinha muito poder na sociedade medieval europeia. A igreja tinha fundos consideráveis e desfrutava de não
pagar impostos. A maioria dos nobres acreditava no princípio do "Direito Divino dos Reis", que significava que os reis tinha
apoio divino para o seu reinado. Frequentemente, havia cooperação entre o clero e a nobreza na sociedade europeia medieval, já
que alguns membros seniores do clérigo vinham de famílias nobres.
TEXTO RETIRADO:http://www.ehow.com.br/atividades-nobreza-info_188328/
eHOW
Solicito uma reanálise da questão (26) tomando como base os textos acima.
Obrigado !

Recurso sem questionamento - questão mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

32

Devido ao erro ortográfico ao usar a palavra "Putão" quando citou as distâncias.

Plutão é citado na questão por várias vezes.
Portanto, o erro ortográfico não desqualifica ou
invalida a questão. RECURSO INDEFERIDO.

A questão possui duas alternativas corretas possíveis ( B e C), ou seja, está ambígua

O comando da questão é bem claro, "Assinale a
alternativa que apresenta o fator climático que
influencia na diferença pluviométrica entre as
cidades litorâneas." Portanto, a continentalidade não
é responsável pela diferença do volume de chuvas
entre as cidades. RECURSO INDEFERIDO.

no contexto da questão não havia nenhum informativo sobre a questão de correntes marinhas mas tinha a questão da latitude que
são muito diferentes entre os locais. assim parecendo ser uma diferença ligada a esse fator e não a correntes marinhas

A opção LATITUDE não faz parte das opções. Ambas
as cidades estão na região equatorial, porém, a
temperatura das correntes marinhas é fundamental
para explicar os diferentes volumes de chuvas.
Luanda, na Angola, apresenta baixos índices de
chuva pela influência da corrente fria de Benguela.
Akassa, na Nigéria, apresenta elevada precipitação
anual, pois é banhada pela corrente marítima quente
da Guiné. RECURSO INDEFERIDO.

De acordo com o gabarito provisório, a resposta correta é a da letra "D", porém eu discordo. Na minha interpetação, a resposta
correta é a da letra "C" pelo seguinte motivo : quem nem estuda e nem procura emprego, obviamente não trabalha e, se não
trabalha, não tem como comprometer a mão de obra qualificada, poderia até comprometer a mão de obra mas não a mão de obra
qualificada. Por outro lado, se este alguem, nem estuda e nem procura emprego, consequentemente, não está trabalhando,
compromete sim aos setores da economia, pois ele não produz e está sendo de alguma forma sustentado por outros ou pela
sociedade. No segundo caso quando nem estuda mas procura emprego, se conseguir, ai sim pode comprometer a mão de obra
qualificada, mas também a economia. Sendo assim, entendo a a resposta "C" seria a mais correta, pois abrange as duas opções.

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO
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33

34

Nível

Questão

Argumentação do candidato

A referida questão pode ter além da resposta D como certa a letra C, pois conforme citações abaixo, a geração "nem nem"
afetará os setores da economia por conta da sua falta de qualificação. Portanto a questão teria as duas alternativas como certas,
o quê contradiz o enunciado da questão.
MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO
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34

34

http://veja.abril.com.br/revista-veja/a-geracao-nem-nem/
http://www.vermelho.org.br/noticia/289187-2
http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1847
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/cenario-economico-faz-jovem-que-nem-trabalha-e-nem-estuda-procurar-emprego/

Resposta da banca

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

Na questão 34 o gabarito propõe que a alternativa correta seja a D,a alternativa D diz que a geraçao "nem,nem" compromete a
futura mao de obra qualificada no país ,porem acredito que a alternativa C também esteja correta ,a alternativa C diz que a
geração "nem,nem" compromete os futuros setores da economia ,portando há duas respostas considerando que se as pessoas não
trabalham nem procuram emprego ninguem trabalha,se ninguem trabalha a economia não movimenta .

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

A questão referida contém duas possíveis interpretações. no Caso da alternativa "d" podemos pensar que não existirá mão de
obra qualificada por conta da falta de pessoas qualificadas para o mercado de trabalho. Já a alternativa "c" também podemos
considerar correta, visto que se as futuras geração for a "nem nem" a econômia de qualquer país que a geração esteja instalada
será drasticamente afetada.

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.
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Questão

34

34
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Argumentação do candidato

Resposta da banca

A formulação do enunciado impede a compreensão do que realmente é solicitado na questão.

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

As alternativas "C" e "D" são complementares entre si.

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

A Questão possui dupla interpretação, a imagem apresenta dois grupos de jovens que não trabalham, o primeiro "NEM estuda e
NEM procura emprego", o segundo "NEM estuda MAS procura emprego", gerando a duvida se o referido "nem-nem" é sobre ambos
os grupos ou apenas sobre o primeiro, caso considerado ambos os grupos a resposta apresentada no gabarito está correta, porém
se tomado somente o primeiro grupo como referencia, a alternativa que mais se adéqua é a C), uma vez que o fato do grupo
sequer possuir interesse em buscar emprego compromete o futuro do país não só na falta de mão de obra qualificada, mas na
falta de qualquer mão de obra, prejudicando todos os setores da economia em todos os níveis.

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

Nível

MÉDIO

Questão

34

Argumentação do candidato

Resposta da banca

A resposta da questão 34 no gabarito consta como correta a letra D “à mão de obra qualificada”. Esta resposta está incorreta,
pois a questão faz alusão à geração “nem, nem”, ou seja nem estuda, nem procura emprego, cujo percentual está no infográfico
apresentado na questão. Quando estudamos população economicamente ativa, o fato de menos pessoas estudando e procurando
emprego não compromete a qualificação de mão de obra. Compromete, antes de mais nada, os setores da economia. São menos
pessoas atuando em setores produtivos, logo é menor a população que contribui para a geração de capital no país. Assim, a
alternativa correta para a questão é a letra C, de acordo com os estudos em Geografia Humana no Ensino Fundamental. Deste
modo, peço retificação.

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO
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As alternativas "C" e "D" estão corretas, pois uma vez que a mão de obra é desqualificada, os salários consequentemente são
menores e isso afeta os setores da economia.

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

34

A alternativa B não apresenta o uso da preposição, dificultando o entendimento

A falta da letra "d" na impressão da prova não
invalida o entendimento da questão, ao contrário,
deixa claro que a alternativa não tem nenhuma
relação com o que foi solicitado.. RECURSO
INDEFERIDO.

A geração que não trabalha, não estuda e não procura emprego compromete os setores da economia, e não à mão de obra
qualificada. Assim, a alternativa correta deveria ser a C, e não a D.

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.
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Questão
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34

Argumentação do candidato

A questão 34 traz um infográfico indicando as características da geração “nem, nem”, ou seja, a geração que nem trabalha, nem
estuda, e questiona qual seria o comprometimento que essa geração traria ao futuro do país.
Ambas primeiras assertivas não encontram respaldo algum na situação posta. A análise das últimas duas assertivas exige uma
análise mais criteriosa.
O fato dos jovens não estudarem tem reflexo direto na qualificação da mão de obra, porém não é uma peculiaridade da geração
“nem, nem”. Se imaginássemos um cenário onde os jovens não estudassem, mas trabalhassem, este problema persistiria. Por
outro lado, a falta de estudos e de trabalho são fatores que impactarão diretamente setores da economia, seja pela falta de mão
de obra qualificada, seja pela ausência população economicamente ativa.
Diante do exposto, requer-se a modificação do gabarito preliminar da questão 34 da assertiva “D” para a assertiva “C”, ou,
subsidiariamente, considerem-se ambas assertivas corretas, ou, em última hipótese, a anulação da questão por duplicidade de
respostas corretas.

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

Conforme será demonstrado com base no livro Geografia do Brasil 5 Ed. do autor Jurandyr Ross , a questão possui duas
alternativas corretas: as letras (C) e (D).
Com isso, solicitamos anulação da questão.
Embasamento:
A banca considerou como resposta a letra (D) À mão de obra qualificada. No entanto, a letra (C) Aos setores da economia,
também está correta, conforme argumentação a seguir, baseada no livro de Geografia citado acima.
A pergunta era sobre a geração de jovens que “Não trabalham, nem estudam e nem procuram emprego” e “Não trabalham, nem
estudam mas procuram emprego”. Segundo Jurandyr Ross, mão de obra qualificada é quando o trabalhador possui formações
específicas em determinadas áreas, garantidas através de cursos técnicos ou de graduação e pós-graduação e se no futuro o
Brasil não contar com mão de obra qualificada a consequência disso comprometerá os setores da economia. Portando as letras
(C) e (D) estão corretas.
Sendo assim, pedimos a anulação da questão.

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

Conforme será demonstrado com base no livro Geografia do Brasil 5 Ed. do autor Jurandyr Ross , a questão possui duas
alternativas corretas: as letras (C) e (D).
Com isso, solicitamos anulação da questão.

MÉDIO
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Resposta da banca

Embasamento:
A banca considerou como resposta a letra (D) À mão de obra qualificada. No entanto, a letra (C) Aos setores da economia,
também está correta, conforme argumentação a seguir, baseada no livro de Geografia citado acima.
A pergunta era sobre a geração de jovens que “Não trabalham, nem estudam e nem procuram emprego” e “Não trabalham, nem
estudam mas procuram emprego”. Segundo Jurandyr Ross, mão de obra qualificada é quando o trabalhador possui formações
específicas em determinadas áreas, garantidas através de cursos técnicos ou de graduação e pós-graduação e se no futuro o
Brasil não contar com mão de obra qualificada a consequência disso comprometerá os setores da economia. Portando as letras
(C) e (D) estão corretas.
Sendo assim, pedimos a anulação da questão.

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

Nível

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

Questão

34

34

34

Argumentação do candidato

Resposta da banca

A questão se torna ambígua a partir do momento em que a resposta (mão de obra qualificada) seria apenas um dos casos que
afetariam o Brasil, sendo que está diretamente relacionado com a economia (que seria o que mais acabaria afetado pelos dados
apresentados).
Mão de obra qualificada é mais uma pequena causa que acarreta na consequência de prejudicar os setores econômicos. Logo a
resposta deveria ser a letra C (Aos setores da economia, onde seria o mais afetado.)

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

A questão é : A geração "nem, nem " gera grande preocupação, pois compromete o futuro do país. Assinale a alternativa que
apresenta em relação a que essa geração compromete o futuro do país.
Essa geração são jovens que não estudam e não procuram emprego, prejudicando os setores da economia. Sendo correta a
alternativa (C) aos setores da economia
Isso pode ser confirmado após a leitura dessa página:
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiqJK509DXAh
WBPpAKHXSPDAoQFgg_MAI&url=https%3A%2F%2Fvestibular.uol.com.br%2Fresumo-das-disciplinas%2Fatualidades%2Fnaoestuda-nem-trabalha-crise-economica-e-problemas-sociais-lancam-alerta-sobre-a-geracao-nemnem.htm&usg=AOvVaw3GdlDL9pmO3lEOerIy37U9

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

Nesta questão a resposta oficial é a letra D (À mão de obra qualificada). No entanto a alternativa C (Aos setores da economia)
também se enquadra como um item comprometido, haja vista que os setores da economia são afetados com a diminuição de
trabalhadores e de mão de obra qualificada. Da mesma forma, a alternativa C é uma consequência da escolha da alternativa D,
pois ambas estão diretamente ligadas.

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

Nível

Questão

Argumentação do candidato

Conforme será demonstrado com base no livro Geografia do Brasil 5 Ed. do autor Jurandyr Ross , a questão possui duas
alternativas corretas: as letras (C) e (D).
Com isso, solicitamos anulação da questão.

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

34

34

34

Embasamento:
A banca considerou como resposta a letra (D) À mão de obra qualificada. No entanto, a letra (C) Aos setores da economia,
também está correta, conforme argumentação a seguir, baseada no livro de Geografia citado acima.
A pergunta era sobre a geração de jovens que “Não trabalham, nem estudam e nem procuram emprego” e “Não trabalham, nem
estudam mas procuram emprego”. Segundo Jurandyr Ross, mão de obra qualificada é quando o trabalhador possui formações
específicas em determinadas áreas, garantidas através de cursos técnicos ou de graduação e pós-graduação e se no futuro o
Brasil não contar com mão de obra qualificada a consequência disso comprometerá os setores da economia. Portando as letras
(C) e (D) estão corretas.
Sendo assim, pedimos a anulação da questão.

Resposta da banca

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

Incoerência, a questão pede a análise dos dados, que mostram a porcentagem de pessoas de 18 a 24 anos que não trabalham nem
estudam, nem procuram emprego e a porcentagem de pessoas que não trabalham, nem estudam, mas procuram emprego, em
seguida o enunciado pede para que seja assinalado a alternativa que apresenta relação no qual a geração citada nos dados
comprometa o futuro do país. No gabarito a alternativa ''d'' está como correta, entretanto, essa questão pode ter 2 alternativas
corretas, uma vez que com a análise dos dados apresentados são apresentados 2 situações onde ambas afetam tanto os setores
de economia quanto à mão de obra qualificada, pois quando não há pessoas que buscam emprego e nem trabalham, as mesmas
pessoas cortam gastos e não consomem, atrapalhando os setores econômicos, e tendo pessoas que não estudaram e não tiveram
experiência no trabalho compromete à mão de obra qualificada, portanto, solicito a anulação da questão por haver mais de uma
alternativa considerada correta.

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

A questão 34 (trinta e quatro) diz sobre a geração "nem, nem ", que não se importa com o trabalho, estudo, e busca de emprego.
A pergunta apresenta a relação que compromete o futuro do país, o que ao meu princípio se basea ( Aos setores da economia )
questão "C". Ao gabarito provisório esta a questão "D" que remete-se À mão de obra qualificada. Pessoas que não tem próatividade no ramo trabalhista normalmente não tem uma vida boa, pois as pessoas que irão contratá-las querem uma MÃO DE
OBRA QUALIFICADA, mas ao mesmo tempo essas pessoas (Jovens) não estão na busca do estudo. Portanto o chefe ou o
contratador não irá contratá-la, afetando diretamente o setor da economia sem giro de capital e agravando ainda mais a causa de
desemprego no país.As duas questões são um complemento , por isso solicito o remanejamento da questão.

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

Nível

MÉDIO

Questão

34

Argumentação do candidato

O enunciado pede para assinalar a alternativa que indica o que a geração "nem, nem", apresentada no gráfico pode comprometer
no futuro do país. A resposta do gabarito diz que seria apenas a obra de mão qualificada, porém também afetaria aos setores da
economia (alternativa C), pois como é uma geração que não procura emprego, não geraria benefícios ao país.

Conforme será demonstrado com base no livro Geografia do Brasil 5 Ed. do autor Jurandyr Ross , a questão possui duas
alternativas corretas: as letras (C) e (D).
Com isso, solicitamos anulação da questão.

MÉDIO

MÉDIO

34

34

Embasamento:
A banca considerou como resposta a letra (D) À mão de obra qualificada. No entanto, a letra (C) Aos setores da economia,
também está correta, conforme argumentação a seguir, baseada no livro de Geografia citado acima.
A pergunta era sobre a geração de jovens que “Não trabalham, nem estudam e nem procuram emprego” e “Não trabalham, nem
estudam mas procuram emprego”. Segundo Jurandyr Ross, mão de obra qualificada é quando o trabalhador possui formações
específicas em determinadas áreas, garantidas através de cursos técnicos ou de graduação e pós-graduação e se no futuro o
Brasil não contar com mão de obra qualificada a consequência disso comprometerá os setores da economia. Portando as letras
(C) e (D) estão corretas.
Sendo assim, pedimos a anulação da questão.

A questão (34) fala sobre a chamada geração "nem, nem", que não trabalha nem estuda, e por isso interfere diretamente nos
setores da economia e na mão de obra qualificada, comprometendo o futuro do país, como afirmam, respectivamente, as
alternativas C e D.Além disso, percebe-se que com tamanha taxa de desemprego e falta de currículo profissional, o mercado
brasileiro tende a ser afetado por conta do baixo poder de compra que essa parcela da população tem. Sendo assim, a questão
deveria ser anulada, uma vez que apresenta duas alternativas corretas.

Resposta da banca

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

Nível

Questão

Argumentação do candidato

Resposta da banca

O comando da questão é bem claro:
“Assinale a alternativa que apresenta em relação a
que essa geração compromete o futuro do país. ”
O futuro do país ficará comprometido pois haverá
falta de mão de obra qualificada. Os Setores da
Economia continuarão os mesmos: Primário,
Secundário e Terciário. Tanto os trabalhadores pouco
qualificados como os altamente qualificados, em sua
maioria, exercem funções no Setor terciário, isto é, o
setor de serviços. O que muda é o grau de
especialização do setor terciário, como afirma
Milton Santos, há dois setores terciários: o Terciário
superior (composto por trabalhadores com alto grau
de especialização e de elevada renda) e o terciário
inferior (composto por trabalhadores sem
qualificação que exercem atividades temporárias ou
estão no subemprego). Portanto, o futuro do país não
afetará os setores da economia, mas a quantidade de
trabalhadores qualificados, isto é, a geração “nem
nem” compromete o futuro do país, pois sem
estudar, essa geração não conseguirá empregos
qualificados e que gerem salários compatíveis.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

34

A questão (34) se refere à chamada geração "nem, nem", que, segundo a questão, não trabalha nem estuda, e por isso
compromete diversos setores da economia e na mão de obra qualificada, como é afirmado pelas alternativas C e D. Percebe-se
que com tamanha taxa de desemprego e falta de aptidão profissional, o mercado brasileiro tende a ser afetado pelo baixo poder
de compra que essa parcela da população possui. Peço que analise minhas justificativas, visando a anulação da questão em
discussão, uma vez que apresenta duas alternativas corretas.

MÉDIO

37

a prova do IFPR é feita à partir do conteúdo estudado até o 9°ano , porém as formulas de joule e watt são ensinadas no 1°ano
onde os professores aprofundam mais sobre o conteúdo de energia.A questão 37 deveria ser anulada.

Prova elaborada dentro do conteúdo. RECURSO
INDEFERIDO.

MÉDIO

39

Apesar da alternativa "A" estar correta a alternativa "C" também é verdadeira, uma vez que o hidrogênio possui 3 isótopos
hidrogênio-1 (prótio), hidrogênio-2 (deutério), hidrogênio-3 (trítio) e mais outros 4.

A representação da letra C da prova mostra
hidrogênio com variação do número de protons,
escrita na parte inferior do elemento, de forma
incorreta. Um mesmo elemento não tem variação de
número atômico. Os numeros 1, 2 e 3 são variações
de massa e deveriam estar representados acima do
elemento para ser corretamente representados.
RECURSO INDEFERIDO.

MÉDIO

40

A filtração, associada para a diminuição da granulometria de areia diminui a remoção das partículas menores ao longo dos ciclos
de filtração. O que é um processo de separação químico.

Processos de separação que envolvem tamanho são
considerados processos Físicos. RECURSO
INDEFERIDO.

MÉDIO

Redação

A apresentação de 30 linhas na folha de gabarito induz o erro do participante que acaba por escrever mais do que o pedido.

O caderno de prova bem como o edital são claros em
relação ao número de linhas da redação. RECURSO
INDEFERIDO.

MÉDIO

Redação

O total de 30 linhas na folha de redação induz os participantes ao erro/fazer mais do que o máximo. Na minha opinião,a escolha
do tema também foi errada

O caderno de prova bem como o edital são claros em
relação ao número de linhas da redação, bem como a
banca é soberana para escolha do tema de redação.
RECURSO INDEFERIDO.

SUPERIOR

3

Pelo gabarito provisório, a alternativa correta, da questão 3, seria a "D". Contudo, a alternativa "D" apresenta um erro. Na frase:
"Todas essas mudanças colocam em CHEQUE as tradicionais 'boas maneiras'. Nessa frase, o correto seria usar "colocam em
XEQUE", pois está palavra dá o sentido de dúvida. E a palavra CHEQUE usa-se para falar de cheque de banco, por exemplo,
portanto, essa palavra está escrita de forma errada na frase, na qual seria a correta por coesão textual de uma questão de
linguagens e suas tecnologias.

Todos os textos das alternativas foram transcritas
das fontes indicadas, mantendo-se a grafia original.
A incorreção gráfica constante na alternativa D não
prejudica a análise da questão. RECURSO
INDEFERIDO.

SUPERIOR

8

A alternativa dessa questão é a letra B, pois como ela mesmo diz, mesmo sendo um excerto, ou seja, um trecho, o enredo pôde
ser percebido, pois vimos, no início do trecho que haviam moradores em uma determinada casa no campo, e que após alguns
anos, eles se reencontram.

O enredo não pode ser percebido, pois não houve
desenvolvimento de ações, apenas uma
“apresentação” dos personagens, do espaço, do
tempo. RECURSO INDEFERIDO.

8

A questão 8 pede para indicar qual dos tipos de estratégias argumentativas o artigo do Estadão apresenta. Dessa forma, diante da
minha concepção e diferentemente do indicado pelo gabarito provisório, a estratégia argumentativa "V) argumento de autoridade,
com a opinião de especialistas, para dar credibilidade no texto" se faz presente no artigo, estando localizado no 4° paragrafo
aonde diz: "O primeiro semestre foi ruim. Esperamos decrescimento menor ou ao menos empate com o ano passado e isso ano
aconteceu, mas o patamar de empréstimos continua interessante", disse o presidente da Abecip, Gilberto Abreu, (...). Portanto
esse seria em argumento de autoridade, com a opinião de um especialista, afim de de dar credibilidade ao texto.

I - CORRETA: profusão de dados estatísticos em todo
o texto.
II - CORRETA: montante 9,1% inferior ao registrado
em igual intervalo, em relação à primeira metade
etc.
III - INCORRETA: Não há.
IV - INCORRETA: Não há.
V - CORRETA: disse o presidente da Abec. ALTERAR
GABARITO DE "A" PARA "D" .RECURSO DEFERIDO.

8

Na questão 08, cabe reavaliar a questão por inteiro, principalmente a assertiva nº 5, pois, segundo o texto, Gilberto Abreu é
presidente da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário (Abecip), o que caracteriza uma autoridade entrevistada.
Por esse motivo, a questão 08 é questionável.

I - CORRETA: profusão de dados estatísticos em todo
o texto.
II - CORRETA: montante 9,1% inferior ao registrado
em igual intervalo, em relação à primeira metade
etc.
III - INCORRETA: Não há.
IV - INCORRETA: Não há.
V - CORRETA: disse o presidente da Abec. ALTERAR
GABARITO DE "A" PARA "D" .RECURSO DEFERIDO.

SUPERIOR

8

A questão 08 fundamenta-se em um texto onde se apresentam dados estatísticos, raciocínio lógico (comparação) e argumento de
autoridade, esclarecidos nos itens I, II e V da mesma.
O gabarito indica a alternativa (A) como solução, entretanto, esta opção apresenta invalidez quando considera o item (IV "alusão histórica, em que se busca intertextualidade.") ao invés do item (V - "argumento de autoridade, com opinião de
especialistas para dar credibilidade ao texto."), tal qual se refere ao comentário do presidente da Abecip, considerado como
opinião de especialista, o que validaria a alternativa (D), portanto, como resposta correta.
O texto em nenhum momento apresenta dados de exemplificação (como consta o item III) e alusão histórica (item IV), tornando
estes incoerentes para resposta. Por conseguinte, requer-se alteração do gabarito referente à questão.

I - CORRETA: profusão de dados estatísticos em todo
o texto.
II - CORRETA: montante 9,1% inferior ao registrado
em igual intervalo, em relação à primeira metade
etc.
III - INCORRETA: Não há.
IV - INCORRETA: Não há.
V - CORRETA: disse o presidente da Abec. ALTERAR
GABARITO DE "A" PARA "D" .RECURSO DEFERIDO.

SUPERIOR

15

Se João ganhou 120 Reais (100-30=70+50=120) e esse valor equivale ao dobro do que ele economizou durante todo o ano, então
ele economizou 60 Reais e não 120 Reais

Pelo enunciado do problema, considerando x: o que
João economizou ao longo do ano tem-se 100 – 30 +
50 + x = 2x, logo João havia economizado, ao longo
do ano, R$ 120,00. Resposta do Gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

SUPERIOR

SUPERIOR

Nível

Questão

Argumentação do candidato

Resposta da banca

SUPERIOR

22

Na questão, é informado o calor específico da água, não especificando o estado físico, ou seja, água continua sendo água no seu
estado líquido, sólido ou gasoso. Dessa forma, foi inviabilizada a solução correta da questão.

O candidato alega que foi fornecido o calor
específico da água não informando o estado físico.
As duas primeiras afirmações referem-se a água no
estado líquido e a terceira afirma que o calor
específico depende do estado físico. Se fosse dado o
calor específico para determinado estado físico,
estaríamos em parte respondendo a questão.
Qualquer candidato que estudou Calorimetria com um
pouco de atenção, sabe que nas questões, quando
necessário, é fornecido o calor específico do gelo ou
o calor específico do vapor d'água. Dessa forma,
sempre fica subentendido que calor específico da
água refere-se ao estado líquido. Portanto o
RECURSO INDEFERIDO.

SUPERIOR

32

A questão 32, matematica, assunto equação com logaritimo, apresenta falha por parte dos desenvolvedores, por falta de espaço é
impossivel determinar como a equação deveria ser escrita para posteriormente ser resolvida, era necessario que todos os termos
da equação estivessem na mesma linha para que houvesse maior compreensão, a troca da linha fez que houvesse varias outros
modos de resolvimento da questão, porém nenhuma delas chegava na resposta certa.

No conteúdo logarítmos quando a base não está
escrita em "log" sabe-se que é 10, neste caso
subentende-se que "y" deve ser o logaritmando do
primeiro termo. Resposta do gabarito mantida.
RECURSO INDEFERIDO.

