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FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL 

DO PARANÁ 

 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

QUESTÃO 03 
Resposta do gabarito provisório: D 
A tira retrata uma situação de mal-entendido que pode acontecer quando registros de 
fala diferentes são utilizados no processo comunicativo. Neste caso, nem Chico Bento 
nem a professora infringem qualquer norma da gramática do Português, e todo o 
processo de comunicação se dá sem problemas. O que causa o conflito, na verdade, é 
o fato de que Chico não consegue perceber a intensão de corrigir sua pronúncia, que 
se afasta de um padrão urbano e culto. Portanto, todas as afirmações são verdadeiras 
e a alternativa D está correta. A afirmação 1 está correta porque o que causou o 
problema de comunicação foi o fato de a maneira como Chico fala, distante da língua 
padrão, ter causado na professora o desejo ou dever de corrigi-lo. A afirmação 2 está 
correta porque apenas a fala (a pronúncia) de Chico é diferente do padrão, mas a 
gramática da língua portuguesa é preservada. 3 está correta porque, sem dúvida, a 
professora compreendeu a fala de Chico. 4 está correta porque é justamente o fato de 
Chico não ter percebido a intensão da professora que causa o efeito de humor da tira. 

 Resultado do gabarito mantido 
 

QUESTÃO 04 
Resposta do gabarito provisório: C 
O gabarito está correto porque a única alternativa que não apresenta ambiguidade é a 
letra C. Em A temos ambiguidade porque os salários tanto podem ser dos operários 
como dos diretores. B é ambígua porque o diretor pode ter falado a respeito do telhado 
novo ou em cima do telhado. A ambiguidade é causada pelo duplo sentido de "sobre". 
D é ambígua porque a conversa pode ser a respeito da crise da universidade ou ter 
acontecido na universidade. 

 Resultado do gabarito mantido 
 

QUESTÃO 05 

Resposta do gabarito provisório: D 
O gabarito está correto já que o texto deixa claro que Eufrásia "não previu a hiperinflação 
brasileira, que ajudou a derreter o seu legado", como afirma a alternativa D. Quanto à 
alternativa A o texto também deixa claro que Carnegie,"Em vez de dispersar o seu 
dinheiro em doações assintenciais", ou seja, ele não fez assistencialismo. Por isso a 
alternativa A está incorreta. 

 Resultado do gabarito mantido 
 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

QUESTÃO 13 

Resposta do gabarito provisório: D 
Na forma de representação utilizada (fórmula estrutural) todas as ligações que 
envolverem carbono que não estejam com 4 ligações devem ser computadas; ligações 
entre C e H. Desta forma, a fórmula molecular da cloroquina é C18H26ClN3, não sendo 
correto a letra B. 

 Resultado do gabarito mantido 
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

QUESTÃO 19 

Resposta do gabarito provisório: B 
No enunciado tem-se: "1820 pessoas haviam recebido essa notícia", logo 1820 é a 
SOMA dos termos da Progressão Geométrica, ou seja, a soma dos n termos desta 
Progressão Geométrica é:  Sn = a1 (qn – 1) / (q-1), onde a razão q = 3, n = 6 e S_6 = 
1820. Logo, 1820= a1 (36 – 1) / (3-1); 728 .a1 = 1820 . 2 = 3640; a1 = 3640/728; a1 = 5.  

 Resultado do gabarito mantido 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

QUESTÃO 26 

Resposta do gabarito provisório: B 
A solicitação do recurso não apresenta justificativa razoável que demonstre a alternativa 
D como correta. O fato de o recurso reafirmar que a palavra eudaimonia tenha sido 
utilizada como uma tradução equivalente à ideia de "bem supremo está coerente com 
os escritos de Aristóteles, mas em nada ajuda na resolução da questão e de seu 
enunciado proposto. A alternativa D apresenta como incorreta o fato de afirmar que a 
ética aristotélica, baseada no conceito de eudaimonia, seria uma ética ideal (idealismo) 
e que só seria alcançada por meio da ação bondosa da alma racional. Esses conceitos 
"ideal" e "alma racional" são conceitos oriundos da filosofia platônica e, portanto, não 
possui fundamento na filosofia de Aristóteles, o que torna INCORRETA a alternativa. 

 Resultado do gabarito mantido 
 

 

INGLÊS 

QUESTÃO 28 

Resposta do gabarito provisório: A 
Nesta questão o candidato é solicitado a escolher a melhor explicação para a baleia 
cachalote mencionada no texto ser chamada de ‘cetáceo fantasmagórico’, (The sperm 
whale is referred to in the text as the ‘ghostly cetacean’ because _____). 
A alternativa CORRETA para a questão é a letra A) of its color. Ou seja, a baleia 
cachalote mencionada no texto é chamada de “cetáceo fantasmagórico” por conta da 
sua cor ser extremamente clara, pálida, esbranquiçada, como um fantasma. No mesmo 
parágrafo em que é feita menção ao “ghostly cetacean” a primeira descrição que se 
tem é a sua cor “A rare white sperm whale”. No sexto parágrafo é feita nova menção à 
sua cor: “The whale in Jamaica is very white, and my guess is it's an albino”. Um 
dos significados da palavra ghostly, de acordo com o Oxford Learner’s Dictionary é 
“looking or sounding like a ghost” (parecendo ou soando como um fantasma), ou seja, 
com aparência branca. No primeiro parágrafo tem-se: “A rare white sperm whale, like 
the one depicted in the literary classic ‘Moby Dick’, has been spotted off the coast 
of Jamaica.” Tradução: Uma rara baleia cachalote branca, como a retratada no clássico 
literário "Moby Dick", foi avistada na costa da Jamaica. Há aqui uma breve comparação 
com Moby Dick (“como”) por serem da mesma espécie, mas o autor não afirma que é a 
baleia Moby Dick ou que ela não é real. Ao  contrário, ela  foi  avistada por marinheiros,  
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ela existe. No parágrafo seguinte, o autor fala brevemente sobre o clássico Moby Dick 
de Herman Melville, mas não faz menção alguma a uma “figura fictícia sobrenatural 
(está ligado a uma maldição/profecia), ou seja, de um universo imaginário (um outro 
mundo) ”, conforme colocado pelo recurso. E aqui, o autor é bem claro “Although Moby 
Dick was fictional, white sperm whales are real”; tradução: Embora Moby Dick fosse 
fictícia, as baleias cachalotes brancas são reais. E continua explicando o porquê da sua 
brancura. Sendo assim, não “é perfeitamente possível que o termo “ghostly 
centacean” tenha sido escolhido pelo escritor para descrever a baleia avistada [...]” 
(palavras do recurso) por ser “tida como um animal fictício ” (palavras do recurso). 
A alternativa C) it was depicted in the literary classic “Moby Dick” está INCORRETA 
pois, conforme visto anteriormente, apesar da baleia Moby Dick, personagem do 
clássico de Melville, ser da mesma espécie da baleia avistada pelos tripulantes do navio 
holandês, em nenhum momento o texto afirma tratar-se da mesma baleia. Portanto esta 
não é a razão para ser chamada de fantasmagórica. 
A alternativa D) people thought white sperm whales were fictional, também é 
INCORRETA pois em nenhum momento do texto se afirma que as pessoas pensavam 
nas baleias cachalotes como criaturas ficcionais, ao contrário, conforme consta no texto, 
elas são estudadas por cientistas e mesmo na época em que o livro Moby Dick foi escrito 
elas já eram caçadas.  
É importante reforçar que o texto disponibilizado na prova, adaptado do original, é que 
deve ser considerado para fins de resposta às questões propostas, não importando, 
portanto, a referência feita pelo recurso sobre o texto original, não adaptado, ao qual 
nenhum candidato teve acesso durante a prova. 

 Resultado do gabarito mantido 
 

 

DEMAIS QUESTÕES 

 Resultado do gabarito mantido 
 

 

 


