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Respostas aos Recursos
Questões da MANHÃ
Matéria: Português
Número da questão:

1

Inscrição: 11721
Data do Envio: 29/11/17 14:55
A questao 56 - sociologia:
Onde o gabarito diz que a alternativa correta, no caso incorreta, seria a letra C.
A meu ver não há alternativa incorreta na questão, pois eleições presidenciais são acompanhadas das eleições para
deputado e também para senador, mesmo que o mandato de senador seja de 8 anos, o pleito de renovação sempre
ocorrerá junto ao pleito presidencial.
Peço respetivamente a avaliação da questão, e se assim for, que seja camcelada.
Atte.
Resposta aos Recursos
Recurso interposto incorretamente.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Respostas aos Recursos
Matéria: Português
Número da questão:

3

Inscrição: 5662
Data do Envio: 26/11/17 21:38
A alternativa que não corresponde ao texto é a C pois diz que os colados e canas "nunca"deixarão de sê-lo, e eles podem
sim deixar de sê-los.
Inscrição: 16018
Data do Envio: 26/11/17 22:54
Na questão de número 3, a afirmativa C também encontra-se incorreta, uma vez que no texto. Aparece " se você não se
enquadrar, não chore" e não que nunca deixariam de ser colados. Apenas se não conseguissem iriam ascender ao vinil ou
ao filtro de barro. Desta maneira, a questão deve ser anulada por apresentar duas afirmativas incorretas.
Inscrição: 6903
Data do Envio: 27/11/17 23:12
Na questão número 3, de LÍNGUA PORTUGUESA, que apresenta o enunciado “Marque a alternativa que NÃO corresponde
ao texto”, o gabarito contemplou como válida, a alternativa “E” (O autor hostiliza a imagem do papa, ao dizer que ele é uma
pessoa de poucas preocupações). No entanto, analisando o texto base, observa-se que há outras duas alternativas
INCORRETAS.
A alternativa “B” não apresenta correspondência com o texto, uma vez que afirma que “A preocupação da Igreja com farinha
sem glúten na hóstia não é verdadeira”. Todavia, o autor afirma que “O papa, seguramente uma pessoa desocupada, teve
que se preocupar com o corpo de Cristo sem glúten.”. Sendo assim, se o papa, que é o representante máximo da Igreja,
“teve que se preocupar com o corpo de Cristo sem glúten”, pode-se inferir que houve uma preocupação da Igreja nesse
sentido. Segundo o Dicionário Aurélio, o verbo “preocupar” refere-se àquilo que causa preocupação – cujo significado,
segundo a mesma fonte, é “inquietação; desassossego”. Desta maneira, independentemente de a Igreja acatar ou não a
solicitação dos “descolados e bacanas”, como se refere o autor, com certeza, segundo o texto, inquietou-se perante esta
situação.
Já a alternativa “C” declara que “Os colados e canas nunca deixarão de sê-lo; isso fica comprovado com a passagem que
equipara uma possível ascensão desses indivíduos ao vinil ou ao filtro de barro.”. Entretanto, não há no texto – em parte
alguma – a afirmação do autor de que um “colado e cana” NUNCA se transformará em um “descolado e bacana”. Ainda,
nesse mesmo trecho do texto contido na alternativa, a palavra “possível” – que define, segundo o mesmo dicionário – aquilo
“que pode ser, que pode existir, que pode acontecer” contradiz a certeza do “NUNCA” incluso na afirmativa “C”.
Diante disso, a candidata requer a anulação da questão e a atribuição da nota integral para todos os demais candidatos, em
função da existência de mais de uma alternativa incorreta. Nesses termos, pede deferimento.
Inscrição: 11494
Data do Envio: 27/11/17 12:50
Acredito que a letra b poderia ser considerada correta... Pois não há nada no texto que indique a legitimidade das
preocupações da igreja...
Inscrição: 16802
Data do Envio: 27/11/17 13:33
A Questão 3 não apresenta nenhuma alternativa correta. O Gabarito Provisório apontou como correta a alternativa "E" que
afirma o seguinte: "O autor hostiliza a imagem do papa, ao dizer que ele é uma pessoa de poucas preocupações". Porém,
essa constatação é equivocada. O texto está carregado de ironias. E essa alternativa descontextualiza a frase do restante
do texto. O autor do texto diz: "O papa, seguramente uma pessoa desocupada, teve que se preocupar com o corpo de Cristo
sem glúten". A frase e o contexto que ela está inserida impossibilita a afirmação categórica de que o autor hostiliza a
imagem do papa. Através do recurso da ironia o autor queria dizer justamente o contrário, que o papa tem mais o que fazer
do que ser preocupar com hóstia sem glúten.
Desta forma, solicito a anulação da questão.
Inscrição: 3503
Data do Envio: 27/11/17 13:52
na alternativa tida como correta letra B, o retorno do carbono está em forma de CO2 para respiração e decomposição,que
no segundo caso pode ser em forma de metano,CH4
Inscrição: 24
Data do Envio: 27/11/17 13:55
Em relação à alternativa B. De acordo com o texto, percebe-se que a preocupação da igreja é verdadeira visto no trecho do
4º parágrafo: "o papa...TEVE que se preocupar...". Desse modo, a alternativa exigia a alternativa que NÃO correspondia ao
texto, então alternativa B seria a correta. Além disso, o autor hostiliza SIM a imagem do papa, pois, o chefe da igreja tende a
se preocupar com todas as unidades católicas.
Inscrição: 2158
Data do Envio: 27/11/17 22:16
No texto o autor hostliza o Papa, pois mesmo se utilizando da ironia , ele utiliza frases como "O Papa seguramente uma
pessoa desocupada" , dá para se enter como uma ironia mas não comprova-lá já que o termo seguramente" é como uma
certeza ou segurança dada pelo autor.Sendo assim ,a alternativa "E" não poderia não estar de acordo com o texto.
Inscrição: 16271
Data do Envio: 27/11/17 22:41
O enunciado da referida questão pede pela afirmativa que NÃO corresponda ao texto, e segundo o gabarito provisório tal
afirmativa seria a da letra "e". No entanto, a afirmativa da alternativa "c" também possui uma afirmação que não correponde
à interpretação do texto, já que "os colados e canas nunca deixarão de sê-lo" significa que eles estão destinados e presos à
sua condição, sendo que o próprio autor do texto diz que "Ser um 'colado' ou 'cana' um dia poderá ascender à condição
vintage, semelhante ao vinil ou ao filtro de barro" (linha 6 do primeiro parágrafo). Isso quer dizer que sim poderão deixar de
sê-lo (ser colado ou cana, pois ascenderão a outra categoria). Obrigado.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste
CONCURSO VESTIBULAR 2018

Página 3 de 63

Respostas aos Recursos
Matéria: Português
Número da questão:

3

Inscrição: 1449
Data do Envio: 28/11/17 8:41
A referida questão deve ser anulada, uma vez que possui duas alternativas que correspondem ao enunciado. Além da
assertiva E, a alternativa C também “NÃO corresponde ao texto”, conforme consta no enunciado. Isso porque a assertiva C
afirma que “Os colados e canas nunca deixarão de sê-lo; isso fica comprovado com a passagem que equipara uma possível
ascensão desses indivíduos ao vinil ou ao filtro de barro”; contudo, no texto de apoio consta que “ser um ‘colado’ ou ‘cana’
um dia poderá ascender à condição vintage (...)”, e os vocábulos “poderá” e “ascender” indicam mudança, mesmo que com
ironia. Face ao exposto, a questão 3 da prova de Língua Portuguesa, do período da manhã, deve ser anulada.
Inscrição: 2175
Data do Envio: 28/11/17 11:29
Consoante o texto “Descolados e bacanas “ da matéria de língua portuguesa, a questão número 3 traz consigo duas
alternativas incorretas,tanto a letra B - porque é verdadeira a preocupação da igreja com farinha sem glúten na hóstia quanto a letra E - porque o autor não hostiliza a imagem do papa, e é irônico ao afirmar que este é uma pessoa de poucas
preocupações.
Inscrição: 184
Data do Envio: 28/11/17 14:11
A questão pedia a alternativa que NÃO corresponde ao texto. Assim sendo a alternativa que responderia a questão
corretamente seria a alternativa B, porque ela afirma que a preocupação da Igreja NÃO é verdadeira, mas no texto está
retratado que "O papa,... TEVE que se preocupar com o corpo de Cristo sem glúten."
Inscrição: 14971
Data do Envio: 28/11/17 22:15
Pela interpretação do texto, percebe-se que ao dizer (...) O papa, seguramente uma pessoa desocupada, teve que se
preocupar (...) o autor foi irônico para a figura do papa, levando a entender que o Pontífice é uma pessoa sem
preocupações.
Inscrição: 16219
Data do Envio: 29/11/17 14:17
A questão 3 apresenta-se equivocada uma vez que, ao solicitar que seja assinalada a alternativa que NÃO corresponde ao
texto, a única alternativa que responde adequadamente a questão é a letra B (A preocupação da Igreja com farinha sem
glúten na hóstia não é verdadeira), quando o autor cita que ’’O papa, seguramente uma pessoa desocupada, teve que se
preocupar com o corpo de Cristo sem glúten. A commoditização da religião, ou seja, a transformação da religião em produto,
um dia chegaria a isso: que Jesus emagreça seus fiéis’’. Portanto, ao afirmar que o papa teve que se preocupar com o corpo
de Cristo sem glúten, automaticamente o autor afirma que a preocupação da Igreja com a hóstia sem glúten é verdadeira,
uma vez que sendo o papa o representante máximo da Igreja esta também é uma preocupação da própria.
Já na alternativa E (O autor hostiliza a imagem do papa, ao dizer que ele é uma pessoa de poucas preocupações) ao
ironizar a imagem do papa, o autor acaba hostilizando a sua imagem ao afirmar que ele é seguramente uma pessoa
desocupada, tornando assim a alternativa correspondente com a informação descrita no texto.
Inscrição: 5515
Data do Envio: 29/11/17 16:17
A letra B menciona que de maneira resumida o ciclo do carbono pode ser dividido em 3 momentos, incorporação do CO2
atmosférico pelos fotossintetizantes, a passagem de carbono na cadeia alimentar e o retorno do CO2 por meio de
respiração e decomposição.
No entanto, um dos fatores mais relevantes dentro do ciclo foi desconsiderado, a combustão. Aliás, toda a temática da
questão dá a entender que a combustão tem papel relevante dentro do ciclo e, na alternativa considerada como correta pela
banca, este fator foi ignorado.
No livro ricklefs, economia da natureza, há o apontamento de que pela combustão apenas de combustíveis fósseis são
lançados na atmosfera 5 bilhões de metros cúbicos de CO2 por ano.Fato relevante no ciclo.
Inscrição: 10913
Data do Envio: 29/11/17 16:59
A resposta correta no gabarito provisório é a letra E, porém, no texto o autor de certa forma hostiliza o papa. Realmente não
entendi.
Resposta aos Recursos
A questão 3 remonta ao segundo parágrafo do texto e requer do leitor capacidade de inferência a partir da materialidade
linguística e dos efeitos de sentido que são criados em face do uso da ironia. No texto, o vocábulo vintage remete a algo
antigo. Ainda que o leitor desconhecesse o valor do termo, o seu sentido demeritório pode ser inferido pela comparação feita
(sobre a possibilidade de uma mudança na posição dos colados e canas) com disco de vinil e filtro de barro (objetos antigos
e em desuso). Assim, a passagem, por meio do uso da ironia, explicita que a condição colocada é a de impossibilidade de
mudança da posição de um colado e cana para descolado e bacana. Esse fio de leitura é dado como condição para a
compreensão das ironias presentes no texto. Assim, a alternativa C não poder ser assinalada, pois ela condiz com o texto.
Na primeira parte do enunciado que compõe a questão, a alternativa afirma que “Os colados e canas nunca deixarão de
sê-lo”, o que procede, e, na sequência da alternativa, equipara uma possível ascensão desses indivíduos ao vinil e ao filtro
de barro, coisas antiquadas e já em desuso. Veja-se que o texto brinca com o leitor a partir da ironia que estabelece: para o
autor, o colado e o cana não deixarão de sê-lo (serão sempre os sujeitos antigos e ultrapassados que “não conseguem
acompanhar os progressos sociais e se perdem diante das novas formas de economia, de sociabilidade e de direitos
efetivos”, trecho que se abre para o segundo parágrafo). Partindo do fato de que a literalidade do texto deve passar pelo
crivo da crítica irônica, sobre a qual as demais articulações se apoiam (o que é defendido pelo autor), pode-se afirmar que o
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Respostas aos Recursos
Matéria: Português
Número da questão: 3
texto defende que o autor NÃO ACREDITA, portanto, na possibilidade de mudança dos colados e canas para descolados e
bacanas, fato afirmado na alternativa C, que vai ao encontro do solicitado no enunciado da questão, ou seja, marcar a
alternativa que NÃO corresponde ao texto.
RECURSOS NÃO PROCEDEM.
Por outro lado, a alternativa B não está correta e, por isso, corresponde ao texto. Deve-se considerar que o autor faz
menção à imagem de um líder religioso em específico, o Papa, sendo que estender uma preocupação hipotética e jocosa do
pontífice à amplitude das ações que envolvam a igreja (toda a comunidade de igrejas católicas existentes) não tem respaldo.
Além disso, sem nenhum amparo objetivo ou factual, o autor é irônico e satiriza o suposto (e improvável) desejo dos
católicos em relação a hóstias sem glúten. Os recursos que se pautam nessa lógica, portanto, NÃO PROCEDEM.
No caso dos candidatos que consideram a alternativa E como correta, em vista do teor do discurso, também não procedem.
O autor NÃO hostiliza o papa a partir da ironia construída; pelo contrário, deixa entrever que há questões de ordem mais
importantes que a questão do glúten na hóstia, de modo que fecha sua reflexão sobre esse ponto tecendo críticas à
commoditização da religião. RECURSOS NÃO PROCEDEM.

Decisão da Banca: Manter Questão
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Respostas aos Recursos
Matéria: Língua Estrangeira - Espanhol
Número da questão:

8

Inscrição: 16219
Data do Envio: 29/11/17 16:59
A questão 8 apresenta-se equivocada uma vez que a alternativa que melhor responde a questão é a letra A (presentar la
opinión de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán.) pois esta tenta lutar contra este tipo de
violência. Nela, pode-se observar com clareza o objetivo principal do texto, onde afirma-se que quando se criam leis e estas
chegam ao Parlamento, muitos legisladores fazem o possível para anular e pressionar o presidente para que não a
implemente.
Resposta aos Recursos
O objetivo central do texto consiste em informar acerca da criação e motivação de uma lei para criminalização da prática dos
“bacha bazi”. Embora se mencione qual é a posição da Comissão Independente de Direitos Humanos do Afeganistão
relativamente ao tema dos meninos bailarinos, isso só ocorre no quinto parágrafo, em que pela primeira vez se menciona a
referida comissão. Esse, portanto, não é o objetivo principal do texto. A única alternativa correta é a letra E.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Respostas aos Recursos
Matéria: Língua Estrangeira - Inglês
Número da questão:

8

Inscrição: 16018
Data do Envio: 26/11/17 22:56
Na questão 8 da língua inglesa, a alternativa b também está correta uma vez que a palavra sprawling no devido contei pode
ter sentido de em desenvolvimento como também de ser espalhada.
Inscrição: 6903
Data do Envio: 27/11/17 23:12
A questão 8 de LÍNGUA INGLESA, que apresenta o enunciado “Considerando o texto, assinale a alternativa que melhor
traduz o trecho: Houston is a sprawling, car-dependent, low-lying but not below sea level city”, apresenta como correta a
alternativa “E” (Houston é uma cidade espalhada, dependente de carros, com baixa altitude, mas não abaixo do nível do
mar).
Entretanto, de acordo com o Dicionário Oxford, o verbo “sprawl” também pode significar “The disorganized and unattractive
expansion of an urban or industrial area into the adjoining countryside” (https://en.oxforddictionaries.com/definition/sprawl),
isto é, “A expansão desorganizada e pouco atrativa de uma área urbana ou industrial para o campo adjacente”. Sendo
assim, a alternativa “B” também estaria correta, uma vez que ao afirmar que “Houston é uma cidade em desenvolvimento,
dependente de carros, com baixa altitude, mas não abaixo do nível do mar”, percebe-se que a expressão “em
desenvolvimento” (Aumento, progresso -https://dicionariodoaurelio.com/desenvolvimento) pode ser considerada como
sinônimo de “expansão”, posto que há um crescimento urbano – mesmo que desordenado.
Diante disso, a candidata requer a anulação da questão e a atribuição da nota integral para todos os demais, em função da
existência de mais de uma alternativa correta. Nesses termos, pede deferimento.
Inscrição: 123
Data do Envio: 28/11/17 22:21
Considerando o texto, a tradução de Houston is a sprawling, car-dependent, low-lying but not below sea level city, em
português poderia ser como Houston é espalhada, dependente de carros, baixa altitude, mas não uma cidade abaixo do
nível do mar. Para que o adjetivo sprawling fosse traduzido como cidade espalhada, deveria ser sprawling citye não somente
sprawling. Penso que a questão deveria ser anulada.
Resposta aos Recursos
De acordo com o Oxford Advanced Learners Dictionary, a definição “sprawling” é “spreading in an untidy way”, que significa,
em português, “que se espalha de forma desordenada”. Não há compatibilidade entre o sentido de “expansão
desorganizada e pouco atrativa” e o sentido de “em desenvolvimento”, que significa “em progresso” ou “em expansão
econômica” (e não geográfica), como exemplifica a frase “países em desenvolvimento”. Esse sentido de desenvolvimento
seria mais adequadamente expresso pelo adjetivo “developing”. Dessa maneira, o significado reproduzido por um dos
candidatos faz referência a uma “expansão para o campo adjacente”, deixando claro o sentido de “espalhar-se” (espalhar-se
para o campo).
No texto, tanto o vocábulo “sprawling” como o termo “car-dependent” e a expressão “low-lying but not below sea level” estão
adjetivando o substantivo “city”. A sintaxe da língua inglesa permite encadear vários adjetivos antecedendo um substantivo,
sem necessidade de repetir a palavra “city” após cada um dos adjetivos ou frases adjetivas.
Os recursos não procedem.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Respostas aos Recursos
Matéria: Língua Estrangeira - Inglês
Número da questão:

9

Inscrição: 9874
Data do Envio: 26/11/17 21:14
Na questão, a alternativa A nao esta incorreta, todas as palavras dispostas são sim advérbios:
ostensibly - adv
fully - adv
seriously - adv
likely - adv
quickly - adv
Inscrição: 1031
Data do Envio: 26/11/17 21:21
A resposta A é sim todas adverbios.
Inscrição: 8805
Data do Envio: 26/11/17 21:37
A tradução de storm surge é "maré de tempestade". Maré de tempestade é quando ocorre uma sobreelevação do nível do
mar devida a pressão atmosférica baixa e à acção do vento sobre a superfície marinha. A "storm surge" pode sim ser
causado por "a violent storm with very high winds", mas não significa (a alternativa traz a palavras "means") isso. A questão
pede a alternativa INCORRETA, no caso esta alternativa está sim INCORRETA.
REFERÊNCIAS: http://www.aprh.pt/rgci/glossario/maredetempestade.html
https://oceanservice.noaa.gov/facts/stormsurge-stormtide.html
http://www.nhc.noaa.gov/surge/surge_intro.pdf
Inscrição: 3881
Data do Envio: 26/11/17 21:44
A afirmativa 'a' esta correta pois todas as palavras são advérbios, na na afirmativa 'e' as expressões não contam com o
mesmo sentido
Inscrição: 16018
Data do Envio: 26/11/17 23:00
Na questão 9 da língua estrangeira, a alternativa B pode ser considerada correta uma vez que a tradução encontra-se
correta apenas há mudança de ordem que não altera o sentido. E a alternativa E encontra -se incorreta, uma vez que as
palavras Storm surge não tem todo o sentido apresentado , tem apenas o sentido apresentado se juntando no contexto
apresentado.
Inscrição: 892
Data do Envio: 27/11/17 12:03
A alternativa dada como incorreta é a letra A, a qual afirma que determinadas palavras não são advérbios, porém as cinco
palavras apresentadas na alternativa são advérbios
Inscrição: 11494
Data do Envio: 27/11/17 12:47
A letra A está correta... Todas as palavras dão advérbios... A letra incorreta é a E.
Inscrição: 14707
Data do Envio: 27/11/17 18:40
As 5 palavras presentes na alternativa A são advérbios. Portanto, não há possibilidade dessa alternativa estar incorreta.
Inscrição: 9025
Data do Envio: 27/11/17 21:43
A questão pede para marcarmos a alternativa incorreta de acordo com o texto.
A alternativa marcada deveria ser a letra A, pois, no texto, a palavra "likely" não está sendo usada como advérbio, mas sim,
como adjetivo.
A alternativa B, indicada no gabarito, apresenta uma tradução correta de um trecho do texto, portanto, não deveria ser
assinalada.
Inscrição: 13452
Data do Envio: 28/11/17 15:43
A alternativa "e" também pode ser considerada incorreta. Segundo a National Oceanic and Atmospheric Administration
(Administração Oceânica e Atmosférica Nacional), instituição governamental dos EUA, "Storm surge is the abnormal rise in
seawater level during a storm, measured as the height of the water above the normal predicted astronomical tide",
diferentemente do que é apresentado na alternativa "e", que também pode ser considerada incorreta. Também não é
possível inferir pelo texto que o termo "storm surge" signifique tempestade violenta com ventos fortes, mas sim uma
consequência de tais fenômenos.
Segue a fonte: http://www.nhc.noaa.gov/surge/surge_intro.pdf
Inscrição: 123
Data do Envio: 28/11/17 22:25
as palavras ostensibly, fully, seriously, likely e quickly são todas advérbios no texto, então não tem como a alaternativa a ser
a alternativa incorreta, de acordo com o texto. Essa questão deveria ser anulada.
Resposta aos Recursos
A questão 9 solicita ao candidato que assinale a alternativa incorreta, que é a alternativa A. A palavra “likely” pode ser
advérbio, como alegado por alguns candidatos, ou adjetivo. Porém, no texto em questão, “likely” não tem função de
advérbio, pois não modifica um adjetivo, verbo ou outro advérbio, mas funciona como adjetivo, no sentido de “probable” (e
não “probably”), “expected” ou “inclined”, por exemplo, conforme apresenta o Oxford Advanced Learners Dictionary, cujo
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Respostas aos Recursos
Matéria: Língua Estrangeira - Inglês
Número da questão: 9
exemplo apresentado é a sentença “Tickets are likely to be expensive”.
Com relação à alternativa E, o termo “storm surge” pode, efetivamente, ter o significado defendido por três recorrentes,
como de fato provavelmente é o caso no trecho apresentado sob o subtítulo “The storms”, em que o autor comenta sobre as
tempestades ocorridas nos EUA, tanto o Katrina quanto Harvey, enfatizando sua intensidade. No entanto, é importante
considerar que o termo “surge”, tomado isoladamente, também significa “a sudden and great increase”, “a sudden and great
movement forward”, conforme apresenta o Cambridge Advanced Learners Dicitionary, ou, ainda, “a sudden, strong forward
or upward movement”, conforme apresenta o Oxford Advanced Learners Dicitionary, de modo que a vinculação com o
sentido de maré, defendido pelos recorrentes, não é obrigatória, mas apenas possível ou até mesmo provável. Isso pode ser
demonstrado pelo exemplo apresentado pelo Oxford Advanced Learners Dicitionary, “a tidal surge”, que, nessa lógica, seria
redundante, já que “tidal” é um adjetivo que faz referência a maré (“tide”). Além disso, a palavra “storm” é definida pelo
Cambridge Advanced Learners Dicitionary como “an extreme weather condition with very strong wind, heavy rain and often
thunder and lightning”, que, adjetivada pelo termo “violent”, como ocorre na definição apresentada na alternativa E (“a violent
storm”), pressupõe um evento atmosférico capaz de provocar inevitavelmente a movimentação de grande volume de água
quando atinge o mar. Dessa forma, a definição apresentada na alternativa E compõe o significado de “storm surge”, ainda
que não o recubra em sua totalidade.
Os recursos não procedem.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Respostas aos Recursos
Matéria: Língua Estrangeira - Inglês
Número da questão:

10

Inscrição: 9025
Data do Envio: 27/11/17 21:53
A ideia central do texto "What Parents Can Do to Nurture Good Writers" não é descrever sobre o processo de aprendizagem
da escrita dos jovens, como indica a alternativa A. A ideia correta seria a letra B: "a contribuição dos pais no processo de
desenvolvimento da escrita de seus filhos, tornando-os bons escritores", evidenciada no próprio título do texto.
Resposta aos Recursos
O gabarito apresenta a alternativa B como aquela a ser assinalada pelo candidato.
O recurso não procede.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Respostas aos Recursos
Matéria: Língua Estrangeira - Inglês
Número da questão:

11

Inscrição: 18731
Data do Envio: 27/11/17 15:00
De acordo com o primeiro parágrafo do texto de base para a questão, afirma-se que: o Professor Steve Graham tem
pesquisado como os jovens aprendem a escrever por mais de 30 anos. ELE é co-autor de vários livros sobre instrução de
escrita , incluindo o "Powerfull writing strategies".
A questão dada como gabarito aponta que ele "tem pesquisado estratégias de escrita de jovens por mais de trinta anos".
Isso está em desacordo com o texto pois "estrategias de escrita de jovens" é o título do livro de co-autoria do professor e
não o assunto que ele vem estudando há 30 anos. O objeto de estudo é "como os jovens aprendem a escrever" ("...has
been researching how young people learn to write for more than 30 years.").
Inscrição: 4745
Data do Envio: 27/11/17 17:52
A afirmativa E, dada como correta, apresenta uma incoerência ao considerar a inferência da necessidade de mais práticas
escritas nas salas de aula, sendo que o mais correto seria inferir a necessidade de uma demanda maior de tempo dedicado
às instruções de como fazê-lo e não apenas à pratica tal qual é afirmado na acertiva. Isso se comprova por meio da leitura
completa do texto referente à questão que afirma que assumimos que os jovens tenham aprendido tudo o que eles precisam
saber sobre escrita na caminhada até o momento, fato este que não é comprovado, visto a urgência em retomar e explicitar
as normas e instruções para um bom desenvolvimento de um texto.
Inscrição: 123
Data do Envio: 28/11/17 22:29
O fragmento "Has been researching" está esscrito no present perfect continuous, enquanto os fragmentos "you start talking"
e "they're not coming" estão escritos no simple present continous. Sendo assim, não vejo outra alternativa a como sendo a
alternativa incorreta, ou seja, a alternativa certa. Sugiro que essa questão seja cancelada.
Resposta aos Recursos
Na questão 11, o gabarito apresenta a alternativa B como aquela a ser assinalada pelo candidato, pois a afirmação de que
os fragmentos “you start talking” e "they're not coming" estão na forma do Present Continuous não é correta (o enunciado da
questão solicita ao candidato assinalar a alternativa incorreta). O fragmento “you start talking” não contém a estrutura
formada por verbo “to be” + verbo principal terminando em “-ing”, que caracteriza o Present Continuous. A forma “talking”
está na função de objeto do verbo “start”.
O questionamento de dois dos candidatos recorrentes se refere à questão 12 e será devidamente respondido no espaço
correspondente.
Os recursos não procedem.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Respostas aos Recursos
Matéria: Língua Estrangeira - Inglês
Número da questão:

12

Inscrição: 8805
Data do Envio: 26/11/17 21:43
O professor Steve Graham, da Universidade Estadual do Arizona, tem se dedicado a pesquisar como jovens APRENDEM A
ESCREVER ("has been researching how young people LEARN TO WRITE") por mais de trinta anos e não "tem se dedicado
a pesquisar ESTRATÉGIAS DE ESCRITA dos jovens".
Inscrição: 16018
Data do Envio: 26/11/17 23:03
Na questão 12, a alternativa a, está correta uma vez que no texto o autor diz que a leitura ajuda, mas que não promove
sozinha uma melhor escrita. Porém mesmo assim ajuda. E a alternativa E esta incorreta pois o professor não vem se
dedicando à estratégias de escritas, e sim como os estudantes aprendem mais. O que são coisas distintas.
Inscrição: 17977
Data do Envio: 27/11/17 2:21
A alternativa dada como correta apresenta que o pofessor pesquisa “estratégias de escritas de jovens” enquanto que a frase
apresentada no texto diz tratar-se de “how young people learn to write” , traduzindo, como os jovens APRENDEM A
ESCREVER. Dessa forma, a alternativa dada como correta não é condizente com a afirmação do autor.
Inscrição: 9521
Data do Envio: 27/11/17 11:38
A afirmativa A da questão 12 de inglês não pode ser considerada errada: "Há evidências que sustentam a ideia de que uma
pessoa que lê mais terá mais habilidade na escrita".
No texto, a tradução de "We don't have MUCH evidence that if you just read more, you'll be a better writer", ficará: "Nós não
temos MUITAS evidências que se você apenas ler mais, será um escritor melhor".
Dessa forma, pela presença do much na frase, é correto afirmar que, apesar de não existirem muitas evidências, ainda
assim, existem. Para a afirmativa A estar errada, o texto deveria colocar que não existem evidências, ou seja,
absolutamente nenhuma, o que não ocorre. Portanto, peço que revejam com atenção essa questao, pois o vocabulário faz
enorme diferença na interpretação, e o MUCH mudou totalmente o significado da frase, validando a afirmativa A.
Inscrição: 892
Data do Envio: 27/11/17 12:07
A alternativa dada como correta afirma que "o professor Steve Graham, da Universidade Estadual do Arizona, tem se
dedicado a pesquisar estratégias de escrita de jovens por mais de trinta anos", porém o texto afirma que ele pesquisa como
os jovens aprendem a escrever, portanto esse gabarito está errado.
Inscrição: 11494
Data do Envio: 27/11/17 12:49
O texto não afirma que Steve Graham pesquisou estratégias de escrita de jovens por mais de trinta anos... E sim que ele
tem pesquisado como pessoas jovens aprendem a escrever por mais de trinta anos... Há diferença. A alternativa que mais
parece certa é a letra C.
Inscrição: 3503
Data do Envio: 27/11/17 14:22
a questão é correta em B e pode ser concluida no texto mas não literalmente é afirmada pelo autor E
Inscrição: 4745
Data do Envio: 27/11/17 18:09
A acertiva B pode ser considerada correta visto que, no texto correspondente, o autor deixa claro que comentários
afirmativos e encorajadores são bem vindos e contribuem com o estimulo à escrita. Logo, como na afirmativa não há
especificação da qualidade a respeito dos comentários proferidos pelos pais ou professores pode-se inferir que tal atitude
também é válida de acordo com o autor.
Outrossim, a afirmativa considerada correta, E, apresenta dubiedade semântica em "... tem se dedicado a pesquisar
estratégias de escrita de jovens..." pois o mais correto seria afirmar que o professor citado se dedicou a pesquisar o
processo de aprendizado da prática da escrita dos jovens e não simplesmente estratégias de escrita tal qual considerado
correto.
Inscrição: 13054
Data do Envio: 28/11/17 14:44
A questão de número 12, de inglês, deve ser anulada por não possuir nenhuma resposta coerente com o texto. A afirmativa
dada como correta, letra E, afirma que o professor Steve Graham tem se dedicado a pesquisar estratégias de escrita de
jovens por mais de trinta anos. Sendo que no texto, é afirmado que ele vem pesquisando por mais de trinta anos como os
jovens aprendem a escrever, e não suas estratégias. O trecho que traz as estratégias de escrita é o próximo, e se refere ao
livro lançado por ele, abordando as estratégias. Logo, ele não vem estudando as estratégias por mais de 30 anos, e sim,
como os jovens aprendem a escrever. Portanto, a questão deve ser, no mínimo, anulada por falta de coerência com o texto.
Resposta aos Recursos
Quando se trata de aprendizagem de leitura e escrita, pode-se situar a discussão no âmbito dos estudos sobre cognição,
que se refere à habilidade para assimilar e processar as informações que recebemos de diferentes meios (percepção,
experiência, crenças etc.) para que sejam convertidas em conhecimento. A cognição inclui diferentes processos cognitivos,
como atenção, memória, raciocínio, tomada de decisões, etc. Nesse contexto, o termo “estratégia” diz respeito a
procedimentos (mentais ou metodológicos) que viabilizam o processo de expressão escrita ou compreensão em leitura; ou
seja, referem-se a como os leitores processam a leitura e a como os produtores de texto acionam os recursos que lhe
permitam melhor expressar suas ideias. Portanto, a alternativa correta é a E, pois as demais não contêm afirmações
apresentadas pelo autor no texto.
A alternativa A está incorreta por não considerar o termo “just” (“if you just read more, you’ll be a better writer” = se você
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Respostas aos Recursos
Matéria: Língua Estrangeira - Inglês
Número da questão: 12
apenas ler mais, você será um bom escritor). Da maneira como está redigida a alternativa, ela desconsidera o sentido de
“exclusividade” presente no texto.
As alternativas B e C estão erradas porque, no texto, afirma-se que nem os pais, nem os professores deveriam dar mais
feedback do que o que eles têm capacidade de absorver de uma só vez, e, se for este o caso, deve-se selecionar um ou
dois exemplos, pois as crianças não os procuram com o intuito de obter um feedback. Além do mais, diz-se, no texto, que
essa tarefa não é da alçada dos pais.
Os recursos não procedem.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Respostas aos Recursos
Matéria: Língua Estrangeira - Espanhol
Número da questão:

13

Inscrição: 1028
Data do Envio: 27/11/17 16:10
Quando o autor relata que o presidente ' ha decidido tomar cartas en el asunto ' , percebe-se, semanticamente que tanto a
alternativa C( tomar riendas ) quanto a alternativa E ( poner un fin ) representam a convicção do presidente em resolver a
situação. Logo, há uma ambiguidade e uma dupla interpretação.
Resposta aos Recursos
Segundo o Diccionario de la Real Academia Española, a expressão “tomar cartas” caracteriza-se como locução verbal
coloquial, cujo sentido equivale a “intervenir”. O mesmo sentido possui a expressão “tomar riendas” (alternativa C). Por outro
lado, o valor semântico de “intervenir” se diferencia significativamente de “poner un fin”, visto que a intervenção não garante
a resolução da problemática apontada. Portanto, a única alternativa correta é a letra C.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Respostas aos Recursos
Matéria: Língua Estrangeira - Inglês
Número da questão:

13

Inscrição: 3166
Data do Envio: 28/11/17 18:38
O texto não fala sobre nenhuma semelhança com as atividades atléticas tradicionais e também são bem conhecidas.
Existe duas respostas certas para essa questão
Resposta aos Recursos
O antepenúltimo parágrafo do texto – “Like most traditional college sports, video game competitions involve two or more
teams of students officially representing their schools. Team members wear clothing with their names and school colors.
They even have coaches giving them advice on how best to win.” – aborda as semelhanças entre as atividades atléticas
tradicionais e as competições profissionais de videogames, como indica o termo “like” no início do parágrafo. As
semelhanças se referem a envolver dois ou mais times de estudantes representando suas escolas, vestir roupas com seus
nomes e as cores da escola e ter treinadores para aconselhar a melhor forma de ganhar.
A alternativa D contém uma afirmação incorreta e, portanto, é a que deveria ser assinalada pelo candidato. No texto, diz-se o
seguinte: “Professional vídeo game competitions have been popular around the world for years”, o que contraria o que está
exposto na alternativa ao afirmar que tais competições são “pouco conhecidas”.
O recurso não procede.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Respostas aos Recursos
Matéria: Literatura Brasileira
Número da questão:

16

Inscrição: 18139
Data do Envio: 28/11/17 17:15
Na assertiva D a questão diz que Tudinha castrou o negro. Entretanto na obra diz que ela "cravou o ferro",e esfaquear é
diferente de castrar, se seria a retirada fo orgao genital. Segue trecho da obra:
" e uma, duas, dez, vinte, cinqüenta vezes cravou o ferro afiado, como quem espicaça uma cruzeira numa toca."
Peço portanto a anulaçao da questão por conta da interpretação específica que vocês fizeram de uma trecho de forma
errônea.
Obrigada
Resposta aos Recursos
A citação da parte do conto “O Negro Bonifácio”, de Simões Lopes Neto diz: “A Tudinha já não chorava [...] saltou em cima
do Bonifácio, tirou-lhe da mão sem força o facão e vazou os olhos do negro [...] e por fim, [...] ajoelhou-se ao lado do corpo e
pegando o facão como quem finca uma estaca, tateou no negro sobre a bexiga, pra baixo um pouco – vancê
compreende?... – e uma, duas, dez, vinte, cinqüenta vezes cravou o ferro afiado, como quem espicaça uma cruzeira numa
toca... como quem quer estraçalhar uma coisa nojenta...”
Se o ato de Tudinha não ficou claro em termos de mutilação correspondente à castração, são significativas as
palavras de dois dos mais conceituados críticos de Simões Lopes Neto. Para Lígia CHIAPPINI (1988, p. 315), “Apesar de
negro, Bonifácio, o liberto, equipara-se ao macho livre e dominador. O instrumento de dominação – o sexo – é diretamente
atacado na revolta de Tudinha. Castrá-lo é atacar a dominação sexista que, nessa sociedade, sustenta todas as outras.”
Para Flávio L. CHAVES (1982, p. 104), “[...] a passagem d’O Negro Bonifácio que acabei de transcrever não encontra
precedentes em toda a literatura sul-riograndense anterior a Simões Lopes Neto [...]. O ato de castração – tanto mais
chocante porque perpetrado por uma mulher – ultrapassa de longe qualquer um dos lances que o antecedem no banho de
sangue que engolfa praticamente todas as personagens desta narrativa”.
Com base no exposto, sugere-se que o(a) candidato(a) leia o conto de forma mais cuidadosa, uma vez que o
recurso é totalmente improcedente.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Respostas aos Recursos
Matéria: Literatura Brasileira
Número da questão:

17

Inscrição: 9175
Data do Envio: 28/11/17 7:59
A alternativa "E" também está incorreta, pois a percepção do objeto (pôr do sol) se dá pelo olfato-sinestesia, não pela
audição-sinestesia. Podemos perceber isso pelo uso dos termos: "exala aromas" e "Incensos".
Inscrição: 14971
Data do Envio: 28/11/17 22:23
Para uma sociedade escravocrata, ter um escritor negro patrono da Academia Brasileira de Letras, além de ser reconhecido
mundialmente como um dos maiores escritores simbolistas, parece que Cruz e Souza conseguiu se sobrepor a um corpo
social hostil.
Resposta aos Recursos
A comanda da questão 17 estabelece que é preciso ter “em vista os tercetos abaixo e os poemas de onde foram extraídos
[...]”. Ora, a alternativa E enfatiza que a percepção do objeto (pôr do sol), no “poema”, não é feita pela visão mas pela
audição, caracterizando-se a figura de linguagem conhecida como sinestesia, o que pode ser corroborado pelo título
“Sinfonias do Ocaso” e pelos versos finais do soneto: “E como que no Azul plangem e choram/ Cítaras, harpas, bandolins,
violinos...”. Não se invalidam, no soneto, outras sensações presentes, como as olfativas ou termais, mas são as auditivas
que, verdadeiramente, conferem a percepção do objeto, justificada na expressão “sinfônicos ocasos” e no jogo de sons
obtidos pela musicalidade das aliterações e assonâncias. A organização de uma sinfonia, somente com instrumentos de
corda, postula uma harmonia de sons que vibram e se espalham pelo texto. É desta forma que o eu lírico capta o ocaso:
diversidade de timbres, consonância perfeita de vozes, enfim, verdadeiras sinfonias entranhadas da palavra poética.
Em relação à alternativa C, Cruz e Sousa sofreu preconceitos raciais e sua obra foi devidamente reconhecida após sua
morte. Conforme Alfredo BOSI (1974, p. 302), “Cruz e Sousa foi, aliás, marcado pelo combate ao preconceito racial de que
fora vítima em mais de uma ocasião e que o impediu de assumir o cargo de Promotor em Laguna para o qual fora
nomeado”. Olavo Bilac, que não era negro, era tido, nos meios oficiais, como o nosso maior poeta vivo e foi eleito o primeiro
“príncipe dos poetas brasileiros”.
Com base no exposto, o recurso é improcedente.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Respostas aos Recursos
Matéria: Literatura Brasileira
Número da questão:

18

Inscrição: 2320
Data do Envio: 28/11/17 8:07
alternativas B e E estão incorretas
Inscrição: 1293
Data do Envio: 28/11/17 14:53
Solicito a banca da unioeste que revise a questão de número 18. O enunciado pede que marquemos a incorreta, B,
entretanto na letra E está escrito que "a segunda estrofe diferencia-se das demais em questão de ritmo", porém esta
mantém tanto ritmo quanto a estrutura decassílaba. Logo esta alternativa também está incorreta.
Inscrição: 9176
Data do Envio: 29/11/17 12:54
A influência simbolista era característica dos poemas de Cecília Meireles, de modo que no poema 4° Motivo da Rosa, além
da alternativa "B", a alternativa "E", a qual afirma que a segunda estrofe se diferencia das demais em termos de ritmo,
também está incorreta, visto que assim como a métrica, o ritmo se encontra uniforme em todas as estrofes.
Inscrição: 3856
Data do Envio: 29/11/17 14:39
Na questão 18,se é pedido no enunciado para que se assinale a alternativa incorreta,que no gabarito está marcada como a
alternativa B.Porém,na alternativa D,afirma-se que o poema se organiza em forma de apóstrofe,ou seja,sendo uma figura de
linguagem caracterizada pelo vocativo-que não fora apresentado no poema-tornando a alternativa incorreta.
Inscrição: 6373
Data do Envio: 29/11/17 16:42
Levando em consideração o inciso II, do artigo 23 do Edital do Concurso Vestibular 2018 da Universidade Estadual do Oeste
do Paraná, a questão número 18 tem como tema o poema "4° Motivo da Rosa" de Cecília Meireles. O gabarito considerou a
afirmativa "B", como correta. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a
ponderação de que a alternativa "E" está correta. Ademais, o enunciado da questão, pede que seja avaliada a alternativa
INCORRETA. Sendo assim, a alternativa errônea é a letra "E" a qual afirma que "em termos de ritmo, a segunda estrofe
difere-se das demais", quando isso não ocorre no poema, pois, Cecília Meireles, autora da segunda geração do movimento
Modernista Brasileiro, possuía características simbolistas, o que leva a crer que, assim como a métrica, o ritmo se encontra
uniforme em todas as estrofes de maneira igualitária. Ademais, a alternativa considerada correta pelo gabarito é a opção "B"
que está correta, afinal, o poema, de fato, enaltece a beleza feminina, visto que o enunciado pede para ser avaliada a
questão incorreta. Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover anulação/alteração de
gabarito da questão. Sem mais, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES. Candidato ao vestibular 2018 da Universidade Estadual
do Paraná.
Resposta aos Recursos
A alternativa E, da questão 18, está correta uma vez que afirma: “Em termos de ritmo, a segunda estrofe diferencia-se das
demais.” Ora, a alternativa fala de “ritmo”, não de “metro”. O segundo dístico apresenta um movimento descendente e os
“ictos” ocorrem já na primeira sílaba: “Ro”, em “Rosas” e “mor” em “mortas”. Os dois versos deste dístico – pela frequência
das sibilantes e pelo uso acentuado de fonemas dentais – chegam a ser desagradáveis ao ouvido comparando-se com as
outras estrofes, cujo ritmo é mais uniforme e ascendente. Como se vê, a realidade deprimente da flor, evidenciada na
segunda estrofe, cujas “rosas intactas” sugerem “pessoas que chegam ao fim da vida fechadas sobre si mesmas”, egoístas,
contrasta com o desprendimento sugerido nas demais estrofes, observando-se assim, que os efeitos rítmicos do poema
concorrem para reiterar o estrato semântico.
A alternativa D é considerada correta pois, além de ser estruturada em quatro estrofes (dísticos), o poema, em
forma de apóstrofe – ou seja, conforme Salvatore D’ONOFRIO (2007, p. 206) “uma interpelação direta e inopinada a
elementos do mundo real ou imaginário, animados ou inanimados, ou a si próprio [...]” – dirige-se a um “TU” (interlocutor)
não definido: “Não te aflijas com a pétala que voa [...] Rosas verás [...]”. Esse “tu”, no poema, pode ser o leitor, uma pessoa
determinada ou a própria autora em diálogo interior, uma vez que “o vento vai falando em mim” pode ser interpretado como
a propagação de seus versos, por meio dos livros escritos.
As razões apresentadas justificam a improcedência do recurso.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Respostas aos Recursos
Questões da TARDE
Matéria: Biologia
Número da questão:

1

Inscrição: 17834
Data do Envio: 29/11/17 16:52
A alternativa considerada correta foi a B. No entanto, o Empirismo é característico do século XVII e o Positivismo do século
XIX, além de apresentar escassa relação do texto com o Positivismo propriamente dito. Portanto, é um tipo de assertiva que
não está completamente correta e induz ao erro.
A alternativa E dá espaço para dupla interpretação referente a "únicas hipóteses defensáveis" diante das observações de
Galileu.
É fato que há relação de continuidade entre o trabalho de Kepler e Galileu principalmente no que concerne aos estudos de
Ótica e Astronomia. E, tal como descrito na alternativa E. Ademais, fica obscuro sobre quais seriam as observações de
Galileu que se trata o exercício.
Resposta aos Recursos
Os recursos não procedem. Não fazem referência à questão 1 da prova de Biologia.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Respostas aos Recursos
Matéria: Biologia
Número da questão:

2

Inscrição: 1028
Data do Envio: 27/11/17 16:18
A alternativa B e C estão corretas. Observa-se que não é falso relatar que a sífilis não tem cura, pois a bactéria pode efetuar
o ciclo lisogênico e permanecer ' escondida ' não apresentando sintomas até o paciente deixar de realizar o tratamento ou
apresentar o sistema imunológico deficitário.
Resposta aos Recursos
Recurso não procede. A questão apresenta uma única alternativa correta. A sífilis é uma doença que tem cura e o
tratamento é feito com antibióticos, específicos para cada estágio da doença (Amabis e Martho, vol. Único, 2006). Quando a
doença está no estágio assintomático, ou latente, ela é negligenciada pelo próprio paciente que não procura o tratamento
específico.
Decisão da Banca: Manter Questão
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3

Inscrição: 8825
Data do Envio: 26/11/17 21:42
Boa noite, gostaria por meio desse recurso solicitar a alteração de gabarito da questão 3 da prova de biologia para a
assertiva "A" pois segundo o texto abaixo retirado do endereço eletrônico"https://www.google.com.br/amp/agenciabrasil.ebc.
com.br/amphtml/internacional/noticia/2015-12/acordo-representa-fim-da-era-dos-combustiveis-fosseis-diz-diretor-do " essa,
encontra-se correta. Porém as a alternativa "A" e "B" ( gabarito provisório) encontram-se correta solicito a anulação da
questão.
"O diretor-executivo da organização ambiental Greenpeace, Kumi Naidoo, disse hoje (12) que a aprovação do texto final da
Conferência Mundial do Clima (COP 21) sobre a redução de emissões de gases de efeito estufa representa o fim da era dos
combustíveis fósseis.
Ao fim da assembleia que encerrou a conferência, Naidoo também defendeu que os investidores comecem a descontar o
dinheiro de créditos obtidos com a redução da emissão de carbono para investir em fontes renováveis de energia. “O mais
importante desta conferência é que a indústria dos combustíveis fósseis recebeu hoje a mensagem de que este é o fim da
era das energias fósseis. Não podíamos imaginar que acabaríamos por conseguir um objetivo de limitação do aquecimento
global a 1,5 grau Celsius [°C]”, destacou.
Em comunicado, a organização não governamental WWF defendeu medidas imediatas para reduzir a emissão gases
tóxicos. Uma das cláusulas do acordo, que entrará em vigor em 2020, prevê que os 195 países que participaram da COP 21
adotem medidas para limitar o aquecimento global a 1,5°C, mas não define quando o resultado deve ser alcançado."
Inscrição: 1032

Data do Envio: 26/11/17 22:38

Inscrição: 17050
Data do Envio: 27/11/17 12:00
o enunciado da questão esta remetendo a problemas antropológicos relacionados ao clima e como pede " de acordo com o
exposto" a alt b nao se encaixaria pois ele se remete ao efeito natural do efeito estufa
Inscrição: 1028
Data do Envio: 27/11/17 16:26
A questão 3 possui como verdadeiras as alternativas A e B. A fim de explicar a alternativa A, observa-se que,
semanticamente, pelo fato de o Tratado de Paris determinar que não podemos deixar acontecer um aumento de 2 graus
celcius, nota-se uma tentativa de impedir o aumento da temperatura média da terra.Por exemplo, frear um aumento de 10
graus celsius para um de 2 graus celcius é uma maneira de impedir o aumento da temperatura- o que valida a alternativa A ,
necessitando da anulação da questão pela existência de duas afirmaçôes verdadeiras.
Inscrição: 3891
Data do Envio: 27/11/17 19:23
A alternativa "a" pode estar correta, já que o Acordo de Paris possui a finalidade de reduzir a emissão de gases
intensificadores do efeito estufa, gerados principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Dessa forma, entende-se que
há preocupação com o aumento da temperatura média da terra que vem causando o aquecimento global. Logo, a alternativa
a estaria correta também, pois aborda essas preocupações do Acordo.
Inscrição: 19489
Data do Envio: 28/11/17 1:14
A questão 3 que aborda sobre o Acordo de Paris apresenta como gabarito provisório a alternativa "b" que fala sobre ciclo do
carbono. Entretanto, a alternativa "a" que diz "Este acordo tem o objetivo de impedir o aumento da temperatura media da
Terra atraves de ações conjuntas que limitam o uso de combustiveis fosseis, como carvao mineral, o gas natural, e o
petroleo e seus derivados." ao meu ver esta correta. De acordo com o site da ONU o objetivo do acordo é conter em 2 graus
Celsius o aumento da temperatura media da terra através de medidas que diminuam a emissao de gases estufa (dióxido de
carbono e metano). Tais gases são liberados na combustão de todos os combustíveis citados na alternativa "a". De acordo
com o site do Ministério do meio ambiente "O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países Parte da UNFCCC para reduzir
emissões de gases de efeito estufa (GEE) no contexto do desenvolvimento sustentável. O compromisso ocorre no sentido
de manter o aumento da temperatura média global em bem menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar
esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais", acoes conjuntas para redução da
emissão desses gases também esta prevista no Acordo. Portanto, tornando correta também a alternativa "a".
Atenciosamente.
Inscrição: 1449
Data do Envio: 28/11/17 8:42
A referida questão deve ser anulada, uma vez que possui duas alternativas que correspondem ao que é pedido no
enunciado. Além da alternativa B, a alternativa A também está correta, uma vez que afirma: “Este acordo [de Paris] tem o
objetivo de impedir o aumento da temperatura média da Terra através de ações conjuntas que limitam o uso de
combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o gás natural, e o petróleo e seus derivados”. A assertiva está correta, uma
vez que no endereço eletrônico do Ministério do Meio Ambiente (www.mma.gov.br) consta que “A NDC [Contribuições
Nacionalmente Determinadas] do Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa (...). Para isso, o
país se comprometeu a aumentar a participação de bioenergia sustentável na sua matriz energética (...), bem como alcançar
uma participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética (...)”. Considerando que
mais de 50% da matriz energética brasileira é constituída por combustíveis fósseis (segundo Rodolfo F. Alves Pena, mestre
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em Geografia pela Universidade Federal do Paraná), um aumento na participação de formas de energia renováveis e
sustentáveis implicaria consequente redução no uso de combustíveis fósseis, o que tornaria a alternativa A também correta.
Face ao exposto, a questão 3 de Biologia, da prova vespertina, deve ser anulada.
Inscrição: 18976
Data do Envio: 28/11/17 17:18
BOA TARDE BANCA DA UNIOESTE, GOSTARIA DE SUGERIR A ANULAÇÃO DA QUESTÃO 3 (TRÊS) DA DISCIPLINA
DE BIOLOGIA POR GENTILEZA. A QUESTÃO, APESAR DE TER SIDO MUITO BEM ELABORADA, PEDE PARA QUE O
ALUNO MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA, ENTRETANTO, DAS CINCO ALTERNATIVAS,QUATRO ESTÃO
CORRETAS E APENAS UMA ESTA ERRADA, ENTÃO ACREDITO QUE O COMANDO DA QUESTÃO DEVERIA SER
PARA ASSINALAR A ALTERNATIVA INCORRETA E NÃO A CORRETA COMO CONSTA NA PROVA.
Inscrição: 3375
Data do Envio: 28/11/17 18:49
A questão tem como tema o Aquecimento Global e o Acordo de Paris (COP21). O gabarito considerou a afirmativa (A)
errada e a alternativa (B) correta. Apesar da compreensão estabelecida inicialmente por esta Banca Examinadora, requer a
ponderação sobre a veracidade da opção (A) no contexto do enunciado da questão, porque de acordo com o texto, há uma
reflexão sobre o Acordo de Paris e, conforme as metas do Acordo, há, sim, uma preocupação na limitação do aumento da
temperatura média da terra por meio de ações conjuntas, pois mesmo com a saída dos EUA e a tentativa de renegociação,
há ações conjuntas entre os outros países, principalmente Alemanha, Itália e França, alegando, que não haverá
renegociação e lutam, desse modo, contra o uso de combustíveis fósseis. Talvez a consideração da Banca seja quanto ao
termo "impedir", contudo, a palavra "impedir" gera ambiguidade à medida que pode ser tanto no sentido de proibição quanto
de impor dificuldades ao aumento da temperatura média da Terra - limitar em 2ºC. Ademais, de acordo com o comando da
questão - "Assim, de acordo com o exposto no texto, assinale a alternativa CORRETA"-, o texto discute sobre a COP21 e
suas metas para diminuir a emissão de gases causadores do efeito estufa e não há, diretamente, uma discussão sobre o
efeito estufa em si; portanto, apesar da veracidade da alternativa (B), a questão B retrata o funcionamento do ciclo do
carbono em face do efeito estufa, contudo, o ciclo do carbono, enquanto não aumentado pelo carbono proveniente de
combustíveis fósseis, gera um efeito estufa natural e característico da Terra, não sendo tão alarmante quanto a participação
antropocêntrica no processo de um efeito estufa não natural. Logo, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de
modo a promover a anulação/alteração de gabarito da questão.
Inscrição: 9812
Data do Envio: 28/11/17 21:17
Prezado(a) senhor(a),
Relativo ao requerimento de anulação da questão número 3 (biologia) da prova da tarde, a qual aborda o tema do
“aquecimento global” e o “Acordo de Paris”.
É correto afirmar que a alternativa letra “a” (Este acordo tem o objetivo de impedir o aumento da temperatura média da
Terra através de ações conjuntas que limitam o uso de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o gás natural, e o
petróleo e seus derivados) está, também, correta, pois, como no próprio Artigo 4° (parte 4), do acordo dita: “As Partes
países desenvolvidos deverão continuar a assumir a dianteira, adotando metas de redução de emissões absolutas para o
conjunto da economia. As Partes, países em desenvolvimento, deverão continuar a fortalecer seus esforços de mitigação, e
são encorajadas a progressivamente transitar para metas de redução ou de limitação de emissões para o conjunto da
economia, à luz das diferentes circunstâncias nacionais”. Fica claro o posicionamento dos países na limitação da emissão
de poluentes.
Além disso, os termos que poderiam gerar uma possível invalidação da alternativa, como correta, seriam: “impedir o
aumento da temperatura média da terra”, em especial o termo “impedir”. Contudo, segundo o acordo supracitado, existe um
controle do aumento, mantendo-o, impedindo-o, ou mesmo LIMITANDO-O, como relata o próprio documento, de ascender a
2
graus
célsius.
Isso,
pode
ser
observado
também
no
endereço
eletrônico:
http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris, que apresenta essa informação: O Acordo de
Paris foi aprovado pelos 195 países Parte da UNFCCC para reduzir emissões de gases de efeito estufa (GEE) no contexto
do desenvolvimento sustentável. O compromisso ocorre no sentido de manter o aumento da temperatura média global em
bem menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C
acima dos níveis pré-industriais.
O uso do gás metano (“gás natural”) poderia ser tratado como limpo, erraticamente, para negativar a alternativa, contudo ao
despeito do menor teor de poluição em relação aos outros poluentes, ainda se apresenta como um combustível fóssil, o qual
contribui para o aquecimento global.
Ademais, é possível, com devida concretude, reafirmar que, de fato, a alternativa “a” é também tida como correta,
relacionando-se, até mesmo, de modo mais direto ao próprio enunciado da questão, do que a tida como correta “b”,
tornando possível e justa a invalidação.
Atenciosamente.
Inscrição: 18618
Data do Envio: 28/11/17 21:00
O gabarito da questão 03 (Biologia) consta como letra B. Concordo que esta alternativa responda corretamente a questão.
No entanto, solicito anulação da questão, pois há outra alternativa A também é verdadeira. Ela está descrita desta forma na
prova realizada e divulgada no site da Unioeste: “Este acordo tem o objetivo de impedir o aumento da temperatura média da
Terra através de ações conjuntas que limitam o uso de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o gás natural, e o
petróleo e seus derivados.”. De fato o Acordo de Paris tem como objetivo impedir o aumento da temperatura média da Terra,
conforme
consta
no
site
do
Ministério
do
Meio
Ambiente
(http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris): “O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste
CONCURSO VESTIBULAR 2018

Página 22 de 63

Respostas aos Recursos
Matéria: Biologia
Número da questão: 3
países Parte da UNFCCC para reduzir emissões de gases de efeito estufa (GEE) no contexto do desenvolvimento
sustentável. O compromisso ocorre no sentido de manter o aumento da temperatura média global em bem menos de 2°C
acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis
pré-industriais.”. Além disso, apesar de as metas serem estabelecidas pelos próprios países, o Acordo de Paris conta com
instrumentos de cooperação, ou seja, de “ações conjuntas”, conforme descrito no site do Ministério do Meio Ambiente
(http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris): “No que diz respeito ao financiamento
climático, o Acordo de Paris determina que os países desenvolvidos deverão investir 100 bilhões de dólares por ano em
medidas de combate à mudança do clima e adaptação, em países em desenvolvimento. Uma novidade no âmbito do apoio
financeiro é a possibilidade de financiamento entre países em desenvolvimento, chamada “cooperação Sul-Sul”, o que
amplia a base de financiadores dos projetos.” No que se refere aos combustíveis fósseis, é sabido que os setores de
transporte e geração de energia são os que mais poluem no mundo e se baseiam fortemente em combustíveis fósseis.
Portanto, é lógico que para o cumprimento das metas de diminuição de emissão de gases causadores do efeito estufa
estabelecidas são necessárias significativas limitações no uso destes combustíveis. O próprio Brasil possui uma meta
específica para substituição destes combustíveis pela bioenergia e outra para o aumento da participação de energias
renováveis na matriz energética (em detrimento aos combustíveis fósseis). Conforme o site do Ministério do Meio Ambiente
(http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris):
“A
NDC
do
Brasil
(http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/BRASIL-iNDC-portugues.pdf) comprometeu-se a reduzir as emissões de
gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005, em 2025, com uma contribuição indicativa subsequente de
reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030. Para isso, o país se
comprometeu a aumentar a participação de bioenergia sustentável na sua matriz energética para aproximadamente 18% até
2030, restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, bem como alcançar uma participação estimada de 45% de
energias renováveis na composição da matriz energética em 2030.”.
Inscrição: 8278
Data do Envio: 29/11/17 16:29
O enunciado da questão de número três deixa clara a necessidade interpretativa que envolve o esteriótipo da questão. Ao
afirmar "de acordo com o exposto" sem mencionar conhecimentos externos, o enunciado exclui quaisquer possibilidade de
resposta que não mencione o acordo estabelecido pelo contexto de leitura, ou seja, a expectativa de resposta aceita não
válida o exposto no texto - que menciona problemas ambientais e o efeito estufa é um fenômeno natural. Desse modo, creio
que a ambiguidade da pergunta dificulta chegar a apenas uma resposta correta, o que prejudica a resolução pretendida, pois
a resposta considerada não justifica o problema ambiental supracitado.
Diante disso, creio que a interposição de recurso fundamenta-se na delimitação de conhecimento requisitada e não
correspondida com a resposta aceita e justifica-se pela dificuldade de escolha de apenas um gabarito, pois não há uma
resposta correta que se refira ao conteúdo de "problema ambiental", como de fato foi pretendido no enunciado.
Inscrição: 5993
Data do Envio: 29/11/17 11:47
A letra B menciona que de maneira resumida o ciclo do carbono pode ser dividido em 3 momentos, incorporação do CO2
atmosférico pelos fotossintetizantes, a passagem de carbono na cadeia alimentar e o retorno do CO2 por meio de
respiração e decomposição.
No entanto, um dos fatores mais relevantes dentro do ciclo foi desconsiderado, a combustão. Aliás, toda a temática da
questão dá a entender que a combustão tem papel relevante dentro do ciclo e, na alternativa considerada como correta pela
banca, este fator foi ignorado.No livro ricklefs, economia da natureza, há o apontamento de que pela combustão apenas de
combustíveis fósseis são lançados na atmosfera 5 bilhões de metros cúbicos de CO2 por ano, fato relevante no ciclo.
Inscrição: 13776
Data do Envio: 29/11/17 13:01
A alternativa letra B menciona de maneira resumida que o ciclo do carbono pode ser dividido em 3 momentos, incorporação
do CO2 atmosferico pelos fotossintetizantes, passagem do carbono na cadeia alimentar e o retorno do CO2 por meio da
respiração e decomposição. Todavia um dos fatores mais relevantes do ciclo do carbono, a combustão, foi ignorado e no
livro Ricklefs, Economia da Natureza, ha o apontamento de que pela combustão apenas de combustiveis fosseis sao
lançados na atmosfera 5 bilhões de metros cubicos de CO2 por ano. Alias toda tematica da questão da a entender que a
combustão tem papel relevante dentro do ciclo do carbono e, na alternativa considerada como correta pela banca, esse fator
foi totalmente ignorado
Inscrição: 10919
Data do Envio: 29/11/17 16:19
A letra B menciona que de maneira resumida o ciclo do carbono pode ser dividido em 3 momentos, incorporação do CO2
atmosférico pelos fotos sintetizantes, a passagem de carbono na cadeia alimentar e o retorno do CO2 por meio de
respiração e decomposição.
No entanto, um dos fatores mais relevantes dentro do ciclo foi desconsiderado, a combustão. Aliás, toda a temática da
questão dá a entender que a combustão tem papel relevante dentro do ciclo e, na alternativa considerada como correta pela
banca, este fator foi ignorado.
No livro "Ricklefs, economia da natureza." há o apontamento de que pela combustão apenas de combustíveis fósseis são
lançados na atmosfera 5 bilhões de metros cúbicos de CO2 por ano
Inscrição: 16219
Data do Envio: 29/11/17 16:46
A questão 3 apresenta-se equivocada, uma vez que a alternativa A (Este acordo tem o objetivo de impedir o aumento da
temperatura média da Terra através de ações conjuntas que limitam o uso de combustíveis fósseis, como o carvão mineral,
o gás natural, e o petróleo e seus derivados) responde adequadamente a questão.
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De acordo com Drumm et al, 2014. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/reget/article/view/10537/pdf. A poluição gerada
nos grandes centros urbanos tem origem, principalmente, pela queima de combustíveis fósseis, basicamente gasolina e
diesel, que são substâncias de origem mineral formadas pelos compostos de carbono, provenientes da decomposição de
materiais orgânicos, a qual perdura milhões de anos. A queima destes combustíveis acontece de forma incompleta quando
utilizados em máquinas térmicas e veículos automotores, este processo resulta no lançamento de uma grande quantidade
de monóxido e dióxido de carbono (gás carbônico) na atmosfera, fazendo destes grandes vilões no que se refere ao
aquecimento global e efeito estufa. Além disso, para Lora & Teixeira (2001) o problema de maior importância causado pelo
uso dos combustíveis fosseis é o efeito estufa, que pode ser definido como o acréscimo constante da temperatura média da
Terra em consequência do aumento da concentração atmosférica de alguns gases, tais como o gás carbônico (CO2), os
clorofluorcarbonos (CFCs), o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O), etc. Estes gases são conhecidos como gases estufa e
capturam parte da radiação infravermelha que a terra devolve para o espaço, provocando o aumento da temperatura
atmosférica com as decorrentes mudanças climáticas.
O dióxido de carbono ou gás carbônico (CO2) é emitido, principalmente, pelo uso de combustíveis fósseis (petróleo, carvão
e gás natural) nas atividades humanas. Segundo o Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima, o CO2 é o principal
"culpado" pelo aquecimento global, sendo o gás de maior emissão (aproximadamente 78%) pelos humanos. GASES do
efeito estufa: Dióxido de Carbono (CO2) e Metano (CH4). Dicionário Ambiental. ((o))eco, Rio de Janeiro, abr. 2014.
Disponível
em:
<http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28261-gases-do-efeito-estufa-dioxido-de-carbono-co2-e-metano-ch4/>.
Ainda sobre o assunto, o site Sobiologia disponível em http://www.sobiologia.com.br/conteudos/bio_ecologia/ecologia29.php,
destaca que desde a época pré-histórica que o dióxido de carbono tem tido um papel determinante na regulação da
temperatura global do planeta. Com o aumento da utilização de combustíveis fósseis (Carvão, Petróleo e Gás Natural) a
concentração de dióxido de carbono na atmosfera duplicou nos últimos cem anos.
Portanto, de acordo com a informação da alternativa A, é perceptível que combustíveis fósseis (carvão mineral, gás natural,
petróleo e seus derivados) aumentam a incidência de gases poluentes lançados na atmosfera. Desta forma, o acordo tem o
objetivo de cessar o aumento da temperatura, limitando o uso desses combustíveis.
Resposta aos Recursos
Os recursos não procedem. Só uma alternativa é correta, sendo considerada a alternativa B.
A questão se remete à problemática do aquecimento global nos seus mais variados aspectos. Logo, consideramos que a
questão refere-se ao problema de aquecimento global e todos os aspectos, tanto naturais quanto antropológicos, que podem
interferir sobre este fenômeno. O aumento do efeito estufa é apenas um dos elementos que contribui com o aquecimento
global, e que foi citado no enunciado da questão. O Tratado de Paris também foi citado no enunciado da questão e este
documento menciona, conforme apresentado nos recursos, a preocupação de limitar a emissão de gases que promovem a
elevação do efeito estufa (O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países Parte da UNFCCC para reduzir emissões de
gases de efeito estufa (GEE) no contexto do desenvolvimento sustentável. O compromisso ocorre no sentido de se manter o
aumento da temperatura média global em menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de que se envidem esforços para
limitar
o
aumento
da
temperatura
a
1,5°C
acima
dos
níveis
pré-industriais
http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris).
A alternativa A que apresenta o seguinte enunciado: “Este acordo tem o objetivo de impedir o aumento da temperatura
média da Terra através de ações conjuntas que limitam o uso de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o gás
natural, e o petróleo e seus derivados”, encontra-se incorreta, pois é impossível impedir, ou frear, ou cessar (conforme
alguns candidatos mencionaram em recursos) o aumento da temperatura média apenas com estas ações, mas sim é
possível minimizar, reduzir, limitar a velocidade de elevação térmica.
De acordo com Amabis e Martho (2006, pág. 89), o efeito estufa é um fenômeno natural da Terra, “tem sido importante para
manter a superfície terrestre aquecida, impedindo a perda rápida de calor para o espaço. Graças a ele, a Terra tem se
mantido com uma temperatura média compatível com as formas de vida existentes. Muitos cientistas, no entanto, acreditam
que está ocorrendo uma intensificação do efeito estufa devido à interferência humana e que, nos próximos anos, a
temperatura média na superfície terrestre sofrerá elevação significativa”. Logo, a partir do exposto não é possível IMPEDIR,
mas sim LIMITAR a amplitude da variação térmica.
Além disso, a variação orbital ou ciclo de Milankovitch que ocorre periodicamente, faz com que a radiação solar chegue de
forma diferente em cada hemisfério terrestre de tempos em tempos. Esta variação provoca as variações glaciares naturais ,
que são períodos de longos verões e longos invernos. A teoria de Milankovitch é baseada nas variações cíclicas de 3
elementos que ocasionam variações da quantidade de energia solar que chega a Terra desencadeando a entrada numa era
glaciar ou interglaciar (http://www.portalcafebrasil.com.br/cafepedia/ciclos-de-milankovitch/):
– Excentricidade da Órbita – A forma da órbita da Terra ao redor do sol (excentricidade) varia entre uma elipse e uma forma
mais circular
– Obliquidade do Eixo de Rotação – O eixo da Terra é inclinado em relação ao sol em aproximadamente 23º. Esta
inclinação oscila entre 22,5º e 24,5º. (quando a inclinação é maior as estações são mais extremas -os invernos são mais
frios e os verões mais quentes. E quando a inclinação é menor as estações são mais suaves).
– Precessão – Conforme a Terra gira em torno de seu eixo, o eixo também oscila entre um sentido apontando para a estrela
do Norte, e outro apontando para a estrela Veja.
Por fim, quanto ao questionamento sobre a combustão fazer parte do ciclo do carbono, tendo papel relevante, este não
procede quanto a avaliação do ciclo biogeoquímico natural. A questão relatou, resumidamente, o ciclo do carbono que
consiste, de acordo com Amabis e Martho (2006), “o carbono captado na fotossíntese vai passando de um nível trófico para
outro e, ao mesmo tempo, retornando pouco a pouco à atmosfera, como resultado da respiração dos próprios organismos e
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Respostas aos Recursos
Matéria: Biologia
Número da questão: 3
da ação dos decompositores, que atuam em todos os níveis tróficos”. Além disso, “a utilização de combustíveis fósseis pela
espécie humana tem restituído à atmosfera, na forma de CO2, átomos de carbono que ficaram fora de circulação durante
milhões de anos”. Portanto, se estavam fora de circulação, não faziam parte do ciclo natural do carbono.
Decisão da Banca: Manter Questão

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste
CONCURSO VESTIBULAR 2018

Página 25 de 63

Respostas aos Recursos
Matéria: Biologia
Número da questão:

4

Inscrição: 15307
Data do Envio: 28/11/17 14:06
A alternativa E está incorreta, pois, ao enfatizar que parte da população hipotética de Hardy-Weinberg - grande, panmítica e
sem envolver fatores evolutivos, tais como mutações, seleção e migrações - , a frequência dos alelos é, indubitavelmente,
constante nas futuras gerações, logo torna-se incoerente afirmar que é possível calcular essa suposta variação
matematicamente, tendo em vista que tal variação não existirá.
Fontes:
Amabis & Martho
Resposta aos Recursos
O recurso não procede. A alternativa E é a correta. O princípio de Hardy-Weinberg estabelece que, para determinado par de
alelos com frequências p e q, em uma população mendeliana em equilíbrio, frequência dos diferentes genótipos em cada
geração estará de acordo com a expressão: p2 + 2pq + q2 = 1. Segundo este princípio, em uma população teórica, na
ausência de fatores evolutivos, as frequências gênicas mantêm-se constantes. Nas populações reais, isso raramente ocorre,
pois sempre há fatores evolutivos em ação. No entanto, a lei de Hardy-Weinberg é um parâmetro importante porque permite
saber quanto e como o equilíbrio de uma população está sendo afetado pelos fatores evolutivos (Amabis e Martho, vol. 3,
2004, p. 227).
Decisão da Banca: Manter Questão
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Matéria: Biologia
Número da questão:

5

Inscrição: 17050
Data do Envio: 27/11/17 12:31
o enunciado esta abrangente perguntando sobre o grupo das plantas então teve ser considerado todos os grupo de plantas
briófita pteridófitas gimnosperma e angiosperma , e na alt A ,não e mencionado qual grupo é pois ela só esta certa para o
grupo das pteridófitas e errado pra as outras e como nas outras alternativas foi mencionado os grupos na alternativa A
tambem teria que estar mencionado
Inscrição: 16219
Data do Envio: 29/11/17 16:38
A questão 5 apresenta-se equivocada, uma vez que sobre este processo, é CORRETO o que se afirma na alternativa E (do
grupo das criptógamas, o gametófito é reduzido e transitório, enquanto o esporófito é desenvolvido, complexo e duradouro.).
De acordo com o material didático da Anglo, nas criptógamas, o esporófito é duradouro e de maior tamanho e, o gametófito
é pequeno, não dependente do esporófito, e verde, portanto autótrofo, mas de curta duração (Anglo: ensino médio:
livro-texto. São Paulo: Anglo, 2008.).
Resposta aos Recursos
Recursos não procedem. A questão possui uma única alternativa correta. O enunciado da alternativa A faz referência a uma
característica geral, compartilhada por todas as plantas, independente do grupo, que é apresentar alternância de gerações
em seus ciclos de vida, sendo, portanto, o conhecimento básico deste tipo de ciclo (Amabis e Martho, 2006, p. 299).
Quanto alternativa E, nas briófitas e pteridófitas, tidas como criptógamas, “o gametófito haploide é a geração mais
desenvolvida e persistente. O esporófito é diploide, tem tamanho reduzido e sempre se desenvolve sobre o gametófito,
nutrindo-se à custa deste até atingir a maturidade, quando produz esporos e morrem” (Amabis e Martho, vol. 2, 2010, p.
117).
Decisão da Banca: Manter Questão
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Inscrição: 1032

Data do Envio: 26/11/17 22:37
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Matéria: Biologia
Número da questão:
Inscrição: 1032

7
Data do Envio: 26/11/17 22:38

Inscrição: 8100
Data do Envio: 27/11/17 13:23
A questão de biologia de numero 7 possui duas alternativas corretas, a questão pede para assinalar a correta
CONSIDERANDO O SISTEMA DIGESTORIO, a letra D fala '' A bile é uma enzima digestiva produzida pelo figado e
armazenada na vesícula biliar, que tem a função de emulsificar as gorduras presentes no intestino delgado'' , esta alternativa
esta correta pois O DUODENO FAZ PARTE DO INTESTINO DELGADO.
Inscrição: 17483
Data do Envio: 27/11/17 15:15
A questão número 7 referente ao sistema digestório dos animais, apresenta-se pela banda do vestibular 2018 como correta
a letra C. Porém, a afirmação é equivocada. Tal análise fundamenta-se no livro de ensino médio José Mariano Amabis,
volume 2, página 314 a 319. Na referida afirmação de letra C é mencionado que sistema digestório incompleto ocorre em
Cnidarios e Platelmintos. Entretanto, segundo o livro Amabis, no filo Platelminto, na classe Cestoda, as tenias não
apresentam sistema digestório, o que reflete sua grande adaptação à vir parasitária. Tendo isso, peço que, a questão de
número 7, seja devidamente anulada, pois não há alternativa na questão que responda adequadamente a pergunta.
Inscrição: 120
Data do Envio: 27/11/17 15:50
A questão número 7, referente ao sistema digestório dos organismos, apresenta-se, pela banda do vestibular 2018, como
sendo correta a letra C. Porém, tal afirmação è equivocada. Tal análise fundamenta-se no livro de ensino médio José
Mariano Amabis, volume 2, página 314 a 319. Na referida afirmação de letra C è mencionado que sistema digestório dito
incompleto ocorre em Cnidarios e Platelmintos. Entretanto, segundo o livro Amabis, no grupo Platelminto, na classe
Cestoda, as tenias não apresentam sistema digestório, o que reflete sua grande adaptação à vida parasitária. Tendo isso,
peço que, a questão de número 7, seja devidamente anulada, pois não há alternativa na questão que responda
adequadamente a pergunta.
Inscrição: 20279
Data do Envio: 27/11/17 21:30
Segundo Amabis, J.M.; Martho, G.R. Biologia dos organismos,
Vol. II. 2ª ed. São Paulo: Ed. Moderna, 2004, p. 450, "[...]região bem dilatada do esôfago, o papo, especializado em
armazenar o alimento[...]" "[...] o papo também umedece os alimentos, tornando-os mais macios [...]"
Pelo exposto acima e considerando-se o gabarito provisório da UNIOESTE constata-se que existem duas proposições
corretas, o que vai contra as regras do concurso vestibular que considera apenas uma assertiva correta.
Devido a isso, pede-se a ANULAÇÃO INTEGRAL da questão.
Inscrição: 2320
Data do Envio: 28/11/17 8:09
Alternativas C e D estão corretas. A excreção dos cnidários além de ser por difusão, pode ser pela pela própria boca
Resposta aos Recursos
Recursos não procedem. Há apenas uma alternativa correta, que é a letra C.
A questão exigia do candidato um conhecimento amplo e geral do processo e estrutura do sistema de digestório em
animais. Alguns recursos mencionam uma exceção ao padrão observado no filo dos Platelmintos (Classe Cestoda). A
alternativa não menciona que todos os Platelmintos apresentam sistema digestório incompleto. O próprio livro de Amabis e
Martho (2006), volume único (p. 394), define como características predominantes: “Resumo – Platelmintos. Dados de
anatomia e fisiologia: Sistema digestório incompleto, cavidade gastrovascular muito ramificada; digestão extra e
intra-celular”.
A bile não é uma enzima digestiva. Bile é uma secreção esverdeada sem conteúdo enzimático digestivo. Os principais
componentes da bile são sais biliares que atuam na emulsificação de lipídeos para facilitar a ação da enzima lipase
pancreática (Amabis e Martho, vol. 2, 2010, p. 356).
Em relação à alternativa E, que menciona sobre as características do papo, este realmente é uma estrutura dilatada do tubo
digestivo, cuja função é umedecer e armazenar temporariamente o alimento ingerido, porém, não é uma estrutura exclusiva
de aves, sendo também encontrada em outros grupos, como os anelídeos oligoquetos (Amabis e Martho, 2010, vol. 2, p.
258).
Decisão da Banca: Manter Questão
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Respostas aos Recursos
Matéria: Filosofia
Número da questão:

8

Inscrição: 9176
Data do Envio: 28/11/17 13:04
A questão está incoerente pois segundo o texto o autor afirma que a filosofia é pintada de forma inacessível para as
crianças, de modo que a alternativa "D", a qual diz que a filosofia é aberta a muito, inclusive para as crianças, deveria estar
incorreta.
Resposta aos Recursos
O recurso não procede. Conforme Montaigne, algumas pessoas pintam a filosofia como inacessível às crianças, mas ele
considera isso "UM GRANDE ERRO". Argumentando contrariamente a tais pessoas, Montaigne julga que a filosofia é
aberta a muitos, inclusive às crianças, pois: "Não há nada mais alegre, mais jovial, mais vivaz e quase digo brincalhão".
Decisão da Banca: Manter Questão
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Número da questão:

11

Inscrição: 16977
Data do Envio: 29/11/17 14:25
A reposta interposta pelo gabarito provisório, ou seja, a ALTERNARIVA B, está incorreta uma vez apresenta um
anacronismo. As correntes epistemológicas empirista e positivista NÃO SÃO CARACTERÍSTICAS DO SÉCULO XX, como
assinalou o gabarito. É sabido, portanto, que tais eixos epistemológicos SÃO CARACTERÍSTICOS DO SÉCULO XVII e
XIX, respectivamente. O século XVII é o auge do empirismo, uma vez que se tem os seus principais expoentes: John Locke
e George Berkeley. Já o Positivismo caracteriza o século XIX, uma vez que essa ciência atinge seu ápice com Auguste
Comte e John Stuart Mill. Além disso, outro elemento que comprova que o século XX não é caracterizado pelo positivismo
são as correntes críticas ao positivismo, desenvolvidas no século XX, por Karl Popper e, especialmente,Thomas Kuhn.
Inscrição: 17714
Data do Envio: 29/11/17 16:56
Nessa questão o gabarito provisório traz como resposta a alternativa B, porém o enunciado traz um texto que é possível de
ser relacionado à alternativa E. No trecho do texto pode ser encontrada continuidade entre certos aspectos do pensamento
de Johannes Kepler e as observações de Galileu Galilei, tendo em mente que ambos participaram da Revolução Científica,
dos séculos XVI e XVII, e não são especificadas quais as ideias de Galilleu. O trabalho de Kepler serve como suporte para
a construção do Telescópio de Galileu, que contribuiu para suas descobertas relacionadas à Óptica e à Astronomia, sendo
assim, haveria continuidade entre certos aspectos do pensamento de Kepler e as ideias de Galileu. Além disso, as correntes
citadas no item B não condizem com o século mencionado. A resposta diz que o empirismo e o positivismo são
característicos do século XX. No entanto, o empirismo, de Francis Bacon e de Thomas Hobbes, é característico do século
XVII e o Positivismo, de Auguste Comte e John Stuart Mill, do século XIX. Por todos os motivos acima citados, acredito que
a questão 11 deve ter sua resposta alterada, de B para E; ou deve ser anulada, já que não há uma resposta clara e
completa.
Resposta aos Recursos
O excerto de Koyré, objeto a ser interpretado na questão 11, faz uma alusão ao positivismo lógico, ou empirismo lógico,
movimentos, sim, relevantes no desenvolvimento da filosofia no século XX. Ele o faz claramente ao indicar que Kepler
haveria antecipado “certas epistemologias de hoje” (lembremo-nos que texto foi escrito no século XX) uma vez que ele,
Kepler, haveria declarado que a doutrina da infinitude do universo é “despida de significação científica”. Tal alusão é, de fato,
a única continuidade identificada por Koyré e por isso a alternativa B é a única correta. Não há anacronismo em identificar
antecipações e continuidades, ainda que as posições em questão estejam separadas por longos períodos de tempo.
Especificamente com relação às observações de Galileu, a posição exposta deixa patente que a infinitude do universo não é
considerada uma questão empírica, de modo que elas não poderiam, em continuidade com tal posição, determinar que
hipóteses seriam ou não defensáveis.
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Matéria: Filosofia
Número da questão:

14

Inscrição: 1028
Data do Envio: 27/11/17 18:20
Devido ao fato de a neuroética estar relacionada a avanços éticos, legais e sociais, observa-se que a alternativa C também é
procedente assim como a alternativa A, pois é exposta a relação estabelecida com os aspectos socias, tecnologicos e que
afetam a comunidade humana- vetores concatenados à bioética.
Resposta aos Recursos
A questão 14 apresenta uma definição do campo da neuroética e pede que se identifique, dentre as alternativas, problemas
que não são especificamente deste campo. A alternativa C, “Questões referentes à utilização de seres humanos como
cobaias no teste de tecnologias da imunogenética.”, seguramente nomeia problemas do campo da ética, e mesmo da
bioética, mas tais campos não se identificam à neuroética, cujas especificidades foram indicadas justamente na definição
que serve de base à questão e associam o campo ao desenvolvimento das neurociências.
Decisão da Banca: Manter Questão

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste
CONCURSO VESTIBULAR 2018

Página 32 de 63

Respostas aos Recursos
Matéria: Física
Número da questão:

15

Inscrição: 17050
Data do Envio: 27/11/17 12:15
fazendo a decomposição das forças encontramos ty pra cima eo peso pra baixo dando resultante igual a zero no eixo
vertical já na horizontal o tx ea tração da haste então no mesmo sentido então a resultante dá diferente de zero portando
alternativa d estaria correta
Resposta aos Recursos
A situação de equilíbrio estático de um corpo somente é possível se for atendida a condição de somatório nulo para as
forças externas que atuam sobre o corpo. Portanto, além do somatório nulo para os componentes verticais de força, o
somatório também é nulo para os componentes horizontais de força. Em relação a um eixo horizontal, sobre a haste, atuam
a componente horizontal da força de tração e, em sentido contrário, a força horizontal originada do contato entre a haste
horizontal e o poste vertical. Portanto, a alternativa D está incorreta.
Decisão da Banca: Manter Questão
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16

Inscrição: 1028
Data do Envio: 27/11/17 18:24
Tal questão necessita de assuntos estudados apenas no curso superior, o que inviabiliza a seleção de alunos de ensino
médio - valorizando a inserção na universidade de alunos que se deram melhor na ''sorte''
Inscrição: 8762
Data do Envio: 28/11/17 21:32
A orientação do torque gerado não é perpendicular à força F.
Inscrição: 14971
Data do Envio: 28/11/17 22:28
A componente paralela ao eixo do cabo, Fy, teria um ângulo de zero graus com a direção do braço da alavanca. Analisando
a fórmula do torque M = F.d.sen*, o seno seia zero e essa componente da força não geraria torque, deixando a alternativa D
correta.
Resposta aos Recursos
O estudo das condições de equilíbrio (dentre seus conceitos o Torque, que inclui noções de módulo e orientação) está
previsto no currículo do Ensino Médio. Tal tema também integra a lista de conteúdos programáticos da prova de vestibular
da Unioeste.
A orientação do Torque é perpendicular ao plano definido pelo vetor força e pelo vetor r representativo da distância entre o
ponto de aplicação da força e o eixo de rotação.
Em relação à alternativa D, a afirmação apresentada é: "a componente F paralela ao eixo do cabo da chave é nula, por esse
motivo essa componente não gera torque". Esta afirmação é incorreta, pois esta componente de F não é nula. Assim, não é
este o motivo de não gerar torque.
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19

Inscrição: 16942
Data do Envio: 27/11/17 22:23
A questão deve ser anulada, já que o comando exige "em relação aos conteúdos de Física Moderna, assinale a alternativa
INCORRETA..." e a resposta do gabarito provisório, letra A, não corresponde a conceito de Física Moderna, mas sim do
modelo atômico de Thomson, que nada tem a ver com os trabalhos de Max Planck e de Einstein.
Resposta aos Recursos
No conteúdo programático do vestibular da UNIOESTE, disponibilizado a todos os candidatos e compreendido na matéria de
Física, há o assunto: "histórico dos modelos atômicos" no item f) "Noções de Física Moderna". Portanto, a alternativa da
questão apontada no recurso faz parte sim dos assuntos relacionados à Física Moderna no vestibular da UNIOESTE.
Recurso não procede, questão mantida.
Decisão da Banca: Manter Questão
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20

Inscrição: 16018
Data do Envio: 26/11/17 23:22
Na questão 20, a afirmação de número 1 está correta,o conceito está condizente ao certo: Calor latente. Calor latente,
também chamado de calor de transformação, é a grandeza física relacionada à quantidade de calor que uma unidade de
massa de determinada substância deve receber ou ceder para mudar de fase, ou seja, passar do sólido para o líquido, do
líquido para o gasoso e vice-versa. Deste modo, o gabarito deve ser alterado de E para B.
Inscrição: 734
1 está correta também

Data do Envio: 27/11/17 9:02

Inscrição: 515
Data do Envio: 27/11/17 10:03
Justificando as incorretas:
III) Temperatura é a grandeza associada a agitação das partículas
IV) A Lei Zero da Termodinâmica está associada ao equilíbrio térmico, não sendo possível afirmar quais foram os corpos
que transferiram energia na forma de calor
Inscrição: 449
Data do Envio: 27/11/17 10:14
Gabarito está errado, pois o item I está correto, visto que o calor de transformação(também chamado de calor latente) é a
energia total cedida ou absorvida por um corpo na forma de calor durante a mudança de fase, conforme as leis da
termodinâmica, logo a resposta correta é a letra (E)
Inscrição: 15437
Data do Envio: 27/11/17 10:25
Gabarito está errado, pois o item I está correto, visto que o calor de transformação (também chamado de calor latente) é a
energia total cedida ou absorvida por um corpo na forma de calor durante a mudança de fase, conforme as leis da
termodinâmica, logo a resposta correta é a letra (B)
Inscrição: 11890
Data do Envio: 27/11/17 13:08
A resposta no gabarito provisório não considera a assertiva I como correta, sendo que a mesma não possui erro algum. O
calor transformação, também chamado de calor latente, é a grandeza física relacionada à quantidade de calor que certa
substância precisa ceder ou receber para completar sua mudança de estado físico. Portanto, fica evidente que a resposta do
gabarito (E), deve ser alterada para a alternativa B, que contempla as assertivas I e II como corretas.
Inscrição: 16942
Data do Envio: 28/11/17 7:20
A resposta correta da questão é letra B, já que a afirmação I está correta. Calor de transformação é sinônimo de calor
latente, ou seja, energia total cedida ou absorvida por uma substância na forma de calor durante uma transformação de
fase.
Inscrição: 19205
Data do Envio: 28/11/17 11:33
A resposta desta questão foi dada como a letra "E", entretanto a item "I" está correto pelo ponto de vista de alguns autores.
Alterando a resposta correta para a letra "B"
Item "I"
Segundo o livro "Fundamentos de Física" de David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker traduzido para o português por
Flávio Menezes de Aguiar e José Wellington Rocha Tabosa, a definição de calor de transformação é trazida como: "A
quantidade de energia por unidade de massa que deve ser transferida sob a forma de calor quando uma amostra sofre uma
mudança de fase completa é chamada de calor de transformação"
Sendo assim, "Calor de transformação de uma substância é a energia total cedida ou absorvida por uma substância na
forma de calor durante uma transformação de fase" é uma afirmativa correta!
Inscrição: 7592
Data do Envio: 28/11/17 14:56
A questão aborda os conceitos de calor e temperatura. No gabarito provisório é dado como errado o item I.
No entanto, segundo Gustavo M. Dalpian da Universidade do Federal do ABC, define-se calor de transformação como a
quantidade de energia por unidade de massa transferida sob a forma de calor que resulta na mudança de fase de uma
amostra. (http://dalpian.ufabc.edu.br/ft/aula_3.pdf acesso em 29/11/2017). E ainda, segundo o Instituto de Física da
Universidade
Federal
da
Bahia
o
calor
de
transformação
é
sinônimo
de
calor
latente.
(http://www2.fis.ufba.br/dfg/fis2/Calor_transformacao.pdf acesso em 28/11/2017). Sendo que calor é a energia em trânsito,
segundo
o
Centro
de
Pesquisas
Aplicadas
(CEPA)
da
USP
(http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Refrigeracao/latente.htm acesso em 28/11/2017), pode - se definir
calor latente como a quantidade de calor fornecida ou retirada de um corpo, não modificando a sua temperatura, mas
produzindo mudança de seu estado de agregação ou mudança fase.
Dessa forma, há um equívoco em considerar a alternativa I incorreta, sendo que a afirmação traz exatamente uma definição
de calor latente, que é sinônimo do calor de formação na física. Podendo-se analisar assim, que o conteúdo expresso da
alternativa é o mesmo trazido pelas citações acima de definição de calor latente ou calor de transformação, tornando a
assertiva I correta.
Assim, a questão 20 ficaria com o gabarito letra B, “apenas as assertivas I e II estão corretas”. Visto que a assertiva II já
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Inscrição: 3378
Data do Envio: 28/11/17 16:02
Constatei um erro na correção da prova por parte da Unioeste. Onde na questão de N° 20 a resposta correta é a letra "B",
onde diz: "apenas as assertivas I e II são corretas.
Pois calor de transformação ou calor latente (L) de uma substancia só ocorre para a mudança de fase e é numericamente a
quantidade de calor que a substância recebe
Inscrição: 18139
Data do Envio: 28/11/17 17:42
O gabarito nao considerou a assertiva 1
Entretanto, está correta:
Calor latente, também chamado de calor de transformação,[1] é a grandeza física relacionada à quantidade de calor que
uma unidade de massa de determinada substância deve receber ou ceder para mudar de fase, ou seja, passar do sólido
para o líquido, do líquido para o gasoso e vice-versa. Durante a mudança de fase a temperatura da substância não varia,
mas seu estado de agregação molecular se modifica.
Fonte: Halliday, David (2011). Fundamentos de Física,8ª ed, vol. 2. [S.l.]: LTC. ISBN 978-85-216-1606-1
Inscrição: 15563
Data do Envio: 28/11/17 20:08
Segundo o físico Joseph Black, o calor latente, também chamado de calor de transformação, é a quantidade de calor cedida
ou absorvida por uma substância durante a mudança de estado físico. Assim, a assertiva 1 da questão 20 está correta,
sendo, portanto, a letra B a alternativa correta.
Referências
1. Halliday, David (2011). Fundamentos de Física,8ª ed, vol. 2. [S.l.]: LTC. ISBN 978-85-216-1606-1
2. Michaelis[1].
3. Ogg, David (1965). Europe of the Ancien Regime: 1715–1783. [S.l.]: Harper & Row. pp. 117 and 283
4. Polynomial curve fits to Table 2.1. R. R. Rogers & M. K. Yau (1989). A Short Course in Cloud Physics 3rd ed. [S.l.]:
Pergamon Press. p. 16. ISBN 0-7506-3215-1
Inscrição: 123
Data do Envio: 28/11/17 22:38
Calor latente ou calor de transformação é uma grandeza física relacionada à quantidade de calor que uma unidade de
massa de determinada substância deve receber ou ceder para mudar de fase, sendo assim a energia total recebida ou
cedida somente em uma transformação de fase, ou seja, para mudar do sólido, para o líquido, ou do líquido para o gasoso,
ou vice-versa. Sendo assim, é o calor de transformação total cedido ou absorvido por uma substância somente para mudar
de fase, ou seja, a asserttiva I estaria correta, sendo a alternativa B correta, e vez da alaternativa E, que seria somente a
assertiva II como correta.
Inscrição: 3375
Data do Envio: 29/11/17 10:55
A questão tem como tema conceitos da Física Térmica. O gabarito considerou a afirmativa (B) errada e a alternativa (E)
correta. Apesar da compreensão estabelecida inicialmente por esta Banca Examinadora, requer a ponderação sobre a
veracidade da opção (B), porque a proposição (I) – “Calor de transformação de uma substância é a energia total cedida ou
absorvida por uma substância na forma de calor durante uma transformação de fase” está correta de acordo com a
definição da obra “Fundamentos da Física”, de Halliday e Resnick, conforme o volume 2, edição 8ª, página 193, tem-se que
– “A quantidade de energia por unidade de massa que deve ser transferida em forma de calor para que uma amostra mude
totalmente de fase é chamada de calor de transformação”. Logo, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de
modo a promover a alteração de gabarito da questão.
Inscrição: 14526
Data do Envio: 29/11/17 11:16
Visto que as afirmações l e ll estão corretas, necessita uma alteração de gabarito, de E(como afirma o gabarito provisório de
vocês) para a letra B(que condiz com as corretas)
Inscrição: 14971
Data do Envio: 29/11/17 13:11
A afirmativa I está correta, pois o calor de mudança de fase é a energia absorvida ou perdida durante uma transformação de
fase.
Inscrição: 1317
Data do Envio: 29/11/17 16:33
A alternativa correta é a letra B nao a E, pois a afirmativa 1 esta correta sim, trata se de uma energia de transformação.
Revejam a questão . Obrigado!
Inscrição: 5664
Data do Envio: 29/11/17 16:50
Ilustríssima banca examinadora, reivindico com este Recurso a alteração do gabarito para a alternativa B. Isso porque o
Calor de Transformação citado na assertiva I é equivalente a Calor Latente, cuja definição é a absorção ou liberação de
calor quando o corpo (substância) atinge uma temperatura para que a
transição de fase se efetive. O que, de fato, está indicado na assertiva I.
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Resposta aos Recursos
A assertiva I está incorreta ao afirmar que calor de transformação de uma substância é a ENERGIA TOTAL cedida ou
absorvida por uma substância na forma de calor durante uma transformação de fase. A assertiva não afirma que é
ENERGIA POR UNIDADE DE MASSA, conforme argumentam os requerentes citando a definição (correta) de calor latente
consultada em diversos autores. Assim, a quantidade descrita na assertiva I NÃO CORRESPONDE ao calor latente, ou de
fusão, ou de vaporização ou de solidificação. Uma simples análise dimensional serviria para dirimir a dúvida: enquanto o
calor de transformação possui unidades de ENERGIA POR MASSA (no Sistema Internacional de Unidades (SI), Joule/Kg), a
quantidade enunciada na assertiva I tem unidade de ENERGIA (Joule, no SI) mostrando assim que tratam de quantidades
físicas diferentes. Desta forma, mantém-se a assertiva I como INCORRETA.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Inscrição: 11890
Data do Envio: 27/11/17 13:18
A alternativa E traz como definição de "hotspot" apenas a questão de biodiversidade. Segundo as definições, porém, hotspot
é uma área com elevada biodiversidade e, obrigatóriamente, ameaçada no mais alto grau, sendo, portanto, prioridade em
ações de conservação.
Inscrição: 15610
Data do Envio: 28/11/17 16:27
"Hot-spots da biodiversidade" são locais com grande biodiversidade e, ainda, estão ameaçados. Portanto faltou a última
informação, visto que nem todos locais com grande biodiversidade são considerados hot-spots
Inscrição: 18139
Data do Envio: 28/11/17 17:33
O recurso é para questão 23 mas não está sendo possível abrir recurso para ela. Há erro no sistema.
A assertiva A diz que os países desenvolvidos se comprometeram a congelar as emissões. Entretanto, eles nunca
prometeram isso, o acordo seria apenas de reduçao da emissão. Algo muito diferente de congelamento.
Fonte:
"A convenção sobre a mudança climática tem como objetivo estabelecer os programas de proteção da atmosfera, visando à
redução da emissão de gases que podem estar alterando o clima do planeta. A convenção propôs programas nacionais para
reduzir a poluição e a transferência de tecnologias limpas a países menos desenvolvidos."
Fonte: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3235
Peço a anulação da questão
Resposta aos Recursos
A alternativa E não se propõe a definir hot spot, mas apresentar uma de suas características. Portanto, a alternativa E não
contém informações incorretas, o que não a invalida. O recurso não procede.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Inscrição: 4980
Data do Envio: 26/11/17 21:20
O comando da questão pede que seja assinalada a alternativa incorreta.
No gabarito consta como letra "d", que é incorreta, porém a letra "c" também é incorreta devido a um provável erro de
digitação: "Tratado de Quito".
Em Quito, a capital do Equador, não houve um tratado sobre mudanças climáticas em 1997, porém em Quioto, no Japão,
houve.
Inscrição: 8825
Data do Envio: 26/11/17 22:02
Boa noite, gostaria de solicitar por meio desse recurso a anulação da questão 23 da prova de Geografia, pois essa
encontra-se com mais de uma resposta correta, que seria as assertivas "D" e "E". Além disso, a assertiva "C" está confusa
pois cita " O Tratado do QUITO, firmado em 1997, estabelecia..." Causando certa confusão e incoerência para sua
resolução. Desde já, agradeço a atenção da banca.
Inscrição: 16971
Data do Envio: 27/11/17 8:34
de acordo com o enunciado: assinale a alternativa INCORRETA, há mais de uma resposta possível.
Inscrição: 2683
Data do Envio: 27/11/17 10:04
Na questão 23 pede-se a alternativa incorreta, que é visualizada claramente na letra D, todavia a letra C possui um erro
considerável na transcrição do nome do tratado, referenciado como Tratado de Quito ( capital do equador), o qual deveria
ser Quioto. Visto a necessidade de clareza perante a questão que pedia a INCORRETA, peço a anulação da questão.
Inscrição: 515
Data do Envio: 27/11/17 10:05
Na verdade, o tratado que trata da redução das emissões de gases do efeito estufa, é o Tratado de Quioto e não Quito
(capital do Equador), o qual foi lançado no ano de 1997
Inscrição: 16977
Data do Envio: 27/11/17 11:26
Essa questão apresenta duas resposta como incorreta: a primeira é a resposta interposta pelo gabarito provisório, já a
segunda a alternativa C. Essa alternativa apresenta-se incorreta pois afirma que o "TRATADO DE QUITO", de 1997,
estabelecia a meta de redução em 5 % das emissões globais dos gases do efeito estufa, registradas em 1990. É sabido,
portanto, que em QUITO, capital do EQUADOR, não houve nenhum tratado como o descrito pela assertiva. Desse modo, a
questão apresenta duas respostas o que é incompatível com a orientação do manual do Candidato que afirma apenas uma
resposta por questão. Diante do exposto, vê-se a extrema necessidade de anulação da questão 23.
Inscrição: 9221
Data do Envio: 27/11/17 12:28
O enunciado da questão pede a alternativa INCORRETA, e o gabarito foi dado como resposta a alternativa ''D''. Porém
assim como dito na questão ''B'', o tratado assinado em 1997 foi o de ''QUIOTO'', não o de ''QUITO'' que está explícito na
prova, e confunde o candidato, pois há este seria o erro.
Inscrição: 6903
Data do Envio: 27/11/17 23:11
A questão número 23, de GEOGRAFIA, que apresenta o enunciado “Considerando-se o impacto das mudanças climáticas
nas relações entre os países, assinale a alternativa INCORRETA”, cujo gabarito contempla a alternativa “D”, possui duas
alternativas incorretas.
A alternativa “C” apresenta um suposto “Protocolo de QUITO” (capital do Equador), o qual não existe e, portanto, não aponta
as características citadas na própria alternativa. De acordo com o contido no site da ONU – Organização das Nações
Unidas, “o Protocolo de QUIOTO foi aprovado em Quioto (Japão), em 11 de dezembro de 1997” e não o Protocolo de Quito
(Fonte: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php).
Além disso, a alternativa D, trazida pelo gabarito como incorreta, realmente não está correta. Ela afirma que “Uma das
principais provas de que os acordos internacionais firmados para a redução dos gases do efeito estufa têm sido eficientes
são os valores percentuais emitidos pelos EUA: 24% do total mundial em 2005 e somente 17,7% em 2010.”. Isso pode ser
contestado pelos dados:
1. “Os níveis de gases do efeito estufa na atmosfera alcançaram um novo recorde em 2010, ano no qual também aumentou
o ritmo de emissão, segundo afirmou [...] a Organização Meteorológica Mundial (OMM).” (Disponível em:http://sustentabilida
de.estadao.com.br/noticias/geral,nivel-dos-gases-do-efeito-estufa-atingiu-novo-recorde-em-2010,801071), o que refuta a
afirmação de que os acordos têm sido eficientes para a redução dos gases do efeito estufa.
2. “A elevação, medida de emissões de CO2 liberadas na atmosfera resultantes da queima de carvão e gás, alcançou cerca
de 6% entre 2009 e 2010, subindo de 8,6 para 9,1 bilhões de toneladas métricas. Grandes saltos foram registrados em
Estados
Unidos,
China
e
Índia,
os
maiores
poluidores
do
mundo.”
(Disponível
em:
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/11/relatorio-dos-eua-aponta-recorde-nas-emissoes-de-gases-em-2010.html),
o
que contrapõe o exposto pela alternativa de que os EUA estariam contribuindo para a redução do efeito estufa.
As fontes utilizadas para refutar as alternativas foram retiradas da internet, visto que a Comissão de Vestibular da
UNIOESTE não cedeu nenhuma referência bibliográfica em seu site ou quando entrado em contato com a mesma via
telefone.
Diante disso, a candidata requer a anulação da questão e a atribuição da nota integral para todos os demais, em função da
existência de mais de uma alternativa incorreta. Nesses termos, pede deferimento.
Inscrição: 2158

Data do Envio: 27/11/17 14:04
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Rússia e Austrália disseram que não participariam se a China não assinasse a renovação do acordo de Quioto, não dizendo
que de fato eles não participaram dessa renovação .
Inscrição: 14997
Data do Envio: 27/11/17 16:28
A alternativa C da questão induz ao erro pois Quito é o nome da capital do Equador, e não da cidade onde foi firmado o
Tratado de Kyoto. Portanto, a questão apresenta incorretas as alternativas C e D, sendo passível de anulação.
Inscrição: 18999
Data do Envio: 27/11/17 16:31
A referida questão na sua letra C induz ao erro, uma vez que a cidade de Quito é capital do Equador. Portanto, existe, o que
claramente poderia ser proposital a troca do nome das cidades. Solicito a anulação da questão.
Inscrição: 14773
Data do Envio: 27/11/17 16:32
A alternativa C induz o aluno ao erro, uma vez que Quito é o nome da capital do Equador, e não da cidade onde foi criado o
Tratado de Kyoto. Assim, questão apresenta incorretas as alternativas C e D. Solicito, portanto, sua anulação.
Inscrição: 4607
Data do Envio: 27/11/17 16:50
Apesar da alternativa D realmente estar INCORRETA, a alternativa E também está, tendo a questão 23 duas alternativas
INCORRETAS.
Na alternativa E, onde se lê: "...A COP-17 decidiu uma extensão do Protocolo de Kyoto até 2017, ..." há um erro, tendo em
vista que na COP-17, em Durban na África do Sul, ficaram em aberto duas propostas para prorrogação do Acordo: "...novo
período de comprometimento com prazo ainda indefinido, de 2013 a 2017 ou de 2013 a 2020. Os países não conseguiram
chegar a um acordo quanto a isso e adiaram a decisão para o ano que vem...
Fonte:noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2011/12/11/kyoto-e-prorrogado-por-prazo-indefinido-com-objetivorecorde-de-corte-de-emissoes.htm?cmpid=copiaecola
A decisão de prorrogação do Protocolo de Kyoto ocorreu apenas na conferência seguinte, na COP-18 em Doha no Catar,
conforme reportagem a seguir, que confirma a sua prorrogação até 2020: "...Mas a COP 18 trouxe ao menos um resultado
que foi comemorado - a prorrogação do Protocolo de Kyoto até 2020."
Fonte:http://www.estadao.com.br/noticias/geral,reuniao-prorroga-protocolo-de-kyoto-imp-,971137
Assim, havendo duas respostas INCORRETAS na questão 23, solicito a anulação da mesma.
Sem mais para o momento, agradeço a atenção.
Fontes consultadas:
https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2011/12/11/kyoto-e-prorrogado-por-prazo-indefinido-com-objetivorecorde-de-corte-de-emissoes.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,reuniao-prorroga-protocolo-de-kyoto-imp-,971137
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clim a/nossas_solucoes/negociacoes_de_clima/convenca
o_clima_2011/?30285/Governos-falham-em-coragem-e-ambio-nas-negociaes-climticas-da-ONU
Inscrição: 11263
Data do Envio: 27/11/17 17:25
Venho por meio desta carta solicitar a anulação da questão 23 (tipo B), de geografia.
A universidade considerou incorreta a alternativa D, que diz: “Uma das principais provas de que os acordos internacionais
firmados para a redução dos gases do efeito estufa têm sido eficientes são os valores percentuais emitidos pelos EUA: 24%
do total mundial em 2005 e somente 17,7% em 2010.”
Entretanto, a alternativa E também está incorreta, pois onde se lê: "...A COP-17 decidiu uma extensão do Protocolo de
Kyoto até 2017, ..." há um erro, tendo em vista que na COP-17, em Durban na África do Sul, ficaram em aberto duas
propostas para prorrogação do Acordo: "...novo período de comprometimento com prazo ainda indefinido, de 2013 a 2017
ou de 2013 a 2020. Os países não conseguiram chegar a um acordo quanto a isso e adiaram a decisão para o ano que
vem... “, segundo a fonte: noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2011/12/11/kyoto-e-prorrogado-por-prazo-ind
efinido-com-objetivo-recorde-de-corte-de-emissoes.htm?cmpid=copiaecola
A decisão de prorrogação do Protocolo de Kyoto ocorreu apenas na conferência seguinte, na COP-18 em Doha no Catar,
conforme reportagem a seguir, que confirma a sua prorrogação até 2020: "...Mas a COP 18 trouxe ao menos um resultado
que
foi
comemorado
a
prorrogação
do
Protocolo
de
Kyoto
até
2020."Segundo
a
fonte:
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,reuniao-prorroga-protocolo-de-kyoto-imp-,971137
Inscrição: 9010
Data do Envio: 27/11/17 17:32
Na alternativa C, é feita uma afirmação sobre o Tratado de Quito, o qual é inexistente, visto que o correto seria Tratado de
Quioto, já que Quito é uma cidade no Equador (capital do país, inclusive), a qual nunca recebeu uma conferência de tal tipo,
como a mencionada na alternativa.Dessa forma, a alternativa C também passa a ser incorreta, invalidando o gabarito, sendo
necessário,com isso, que a questão apresente duas opções de resposta ou seja anulada.
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Inscrição: 2292
Data do Envio: 27/11/17 17:53
A questão induz ao erro, pois a alternativa "B" possui um erro de digitação, transformando "Quioto" em "Quito" (que também
confunde com uma cidade do Equador),levando os estudantes à marcarem essa alternativa, mesmo que no gabarito
provisório esteja como certa a alternativa "C".
Inscrição: 1028
Data do Envio: 27/11/17 18:35
Observa-se a necessidade de anulação da questão 23 por possibilar diversas alternativas como falsa ( C D e E ). A
alternativa C relata a existência do Tratado de Quito, o qual nunca existiu.Além disso, a alternativa E relata que há
obrigações a serem exercidas pelos países membros, o que é equivocado pelo fato de os países subdesenvolvidos ( por
não terem poluído tanto quanto os desenvolvidos ) possuem uma agenda mais flexível nesse sentido.
Inscrição: 2837
Data do Envio: 27/11/17 19:08
A letra C estaria incorreta pelo fato de estar Tratado de Quito, e até então eu apenas conheço o Protocolo de Quioto.
Inscrição: 16942
Data do Envio: 27/11/17 22:37
A Austrália é participante da extensão do Protocolo de Quioto,logo, a alternativa E está errada e , portanto, a questão possui
duplo gabarito.
Inscrição: 14783
Data do Envio: 28/11/17 10:29
A definição tratada na alternativa C refere-se ao tratado de Quioto, e não ao tratado de Quito.
O tratado de Quito foi feito em 21 de julho de 1913 e é um tratado de extradição entre Equador e Bolívia.
Desse modo, a questão possui duas alternativas incorretas, cabendo anulação.
Inscrição: 16432
Data do Envio: 28/11/17 10:29
A definição tratada na alternativa C refere-se ao tratado de Quioto, e não ao tratado de Quito.
O tratado de Quito foi feito em 21 de julho de 1913 e é um tratado de extradição entre Equador e Bolívia.
Desse modo, a questão possui duas alternativas incorretas, cabendo anulação.
Inscrição: 14857
Data do Envio: 28/11/17 10:34
A definição tratada na alternativa C refere-se ao tratado de Quioto, e não ao tratado de Quito.
O tratado de Quito foi feito em 21 de julho de 1913 e é um tratado de extradição entre Equador e Bolívia.
Desse modo, a questão possui duas alternativas incorretas, cabendo anulação.
Inscrição: 19978
Data do Envio: 28/11/17 10:34
A questão tem como tema as mudanças climáticas e o aquecimento global e pede que o candidato assina-le a alternativa
incorreta. O gabarito provisório considerou a alternativa D como resposta, no entanto a alternativa C apresenta um erro
gramatical em uma palavra essencial para o compreendimento do aluno, já que o nome "Tratado de Quioto" aparece escrito
nessa alternativa como "Tratado de Quito" tornando-a também incorreta, como a questão pede como critério a marcação da
alternativa incorreta, a letra C se enquadra nesse critério. Assim requer, a avaliação das ponderações apresentadas, de
modo a promover a anulação ou a alteração de gabarito da questão.
Inscrição: 10959
Data do Envio: 28/11/17 10:43
Prezada Comissão Avaliadora,
No processo seletivo de 2018 da Unioeste (Vestibular 2018), na prova de Geografia especificamente na questão 23 se pede
a alternativa INCORRETA sobre o tema Mudanças Climáticas e/ou Aquecimento Global. Onde se afirma o seguinte na
alternativa “C”:
“O Tratado de Quito, firmado em 1997, estabelecia metas de cortes da emissão de gases do efeito estufa para 2012 em 5%
das emissões globais registradas em 1990. No entanto, as negociações para a ratificação de tal tratado esbarraram no
conflito entre os países desenvolvidos (especialmente EUA) e as grandes economias emergentes, por prever valores
diferenciados de redução dos gases de efeito estufa entre esses grupos de países.”
Em Agosto de 1989, durante a Quarta Conferência da Associação de Organismos Eleitorais da América Central e do Caribe,
realizada em San José de Costa Rica, o Instituto Interamericano de Direitos Humanos (IIDH) e o Centro de Assessoria e
Promoção Eleitoral (CAPEL) lançaram a iniciativa para o estabelecimento de uma associação com o objetivo de
fortalecimento dos processos democráticos do continente americano, privilegiando, como mecanismo para acompanhar a
reintegração de seus países aos processos eleitorais, ao fortalecimento das Organizações Eleitorais, através de programas
de assistência técnica, cooperação horizontal e campanhas cívicas para o desenvolvimento de uma cultura política na
América do Sul, esta iniciativa se materializou na primeira reunião de Organismos Eleitorais da América do Sul, patrocinado
pelo então Supremo Tribunal da República do Equador e CAPEL Eleitoral, com a assinatura do Ato Constitutivo da
Associação
ou
Tratado
de
Quito,
como
se
pode
constatar
no
seguinte
endereço:
https://www.iidh.ed.cr/capel/asociaciones-de-organismos-electorales/protocolo-de-quito
Diante disto, na questão 23 afirmativa C, no mínimo induz ao erro pois, até pode ser um erro de grafia ao trazer dados do
Tratado de Quioto de 1997 quando de fato se escreve na alternativa “Tratado de Quito”. Lembrando que o gabarito
provisório da alternativa “D”. A afirmativa D, também está incorreta pois, os Estados Unidos foi um dos países que não
assinou o protocolo de Quioto em 1997. Houve apenas uma leve alteração no comportamento dos EUA a partir de
dezembro de 2007, depois da Conferência das Nações Unidas em Bali, onde se discutiu o relatório do Painel
Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPPC). Depois da eleição de Barak Obama para a presidência dos EUA,
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a posição dos EUA, até os primeiros meses de 2009, ainda era uma incógnita.
Então, se houve redução por parte dos EUA, não prova a eficácia da assinatura dos acordos internacionais firmados para a
redução dos gases do efeito estufa.
Então solicitamos uma analise da questão por parte comissão avaliadora e a sua consequente ANULAÇÃO no mínimo por
induzir ao erro.
Certo da lisura e correção do processo seletivo e contando com alto grau de cuidado da banca avaliadora acreditamos na
pronta correção.
Inscrição: 5515
Data do Envio: 28/11/17 11:07
A definição tratada na alternativa C refere-se ao tratado de Quioto, e não ao tratado de Quito.
O tratado de Quito foi feito em 21 de julho de 1913 e é um tratado de extradição entre Equador e Bolívia. Desse modo, a
questão possui duas alternativas incorretas, cabendo anulação.
Inscrição: 10555
Data do Envio: 28/11/17 11:14
A definição tratada na alternativa C refere-se ao tratado de Quioto, e não ao tratado de Quito.
O tratado de Quito foi feito em 21 de julho de 1913 e é um tratado de extradição entre Equador e Bolívia.
Desse modo, a questão possui duas alternativas incorretas, cabendo anulação.
Inscrição: 2818
Data do Envio: 28/11/17 11:25
Gabarito errado
Alternativa C - não existe protocolo de Quito e o texto ser relativo ao tratado de Quioto
Alternativa D - dados confusos em relação aos EUA
Inscrição: 19205
Data do Envio: 28/11/17 11:31
Duas alternativas estão incorretas, no caso a letra “C” e também a “D”
Letra C – Não existe um “Tratado de Quito” e além disso o texto da alternativa é fiel ao tratado de Quioto.
Letra D – Traz dados confusos sobre a redução dos EUA. Em nenhum lugar encontra se essa comprovação de que houve a
redução de 24% para 17,7%.
Tendo em vista 2 alternativas incorretas, deve-se anular a questão.
Inscrição: 17555
Data do Envio: 28/11/17 13:00
A questão pede a alternativa incorreta. Contudo, na alternativa C, trata sobre o Protocolo de Quioto, e não sobre o Protocolo
de Quito, conforme consta na questão. Portanto, além da letra D, incorreta e considerada a alternativa que deveria ser
assinalada, a alternativa C também está incorreta.
Inscrição: 1905
Data do Envio: 28/11/17 13:00
O gabarito trás como resposta a alternativa D, porém,por pedir a incorreta também abre espaço para que se assinale a
alternativa C, pois,assim como trazem os livros: "Geografia de olho no mundo do trabalho" de Hélio Carlos Garcia e Tito
Marcio Garavelo,da editora scipione, página 414, "Geografia geral e do Brasil" de Marcos de Amorim Coelho e Lygia Terra,
da editora Moderna, na página 387,"Geografia - geografia geral e do Brasil" de Lúcia Marina e Tércio, da editora Ática,
página 137, os quais trazem as informações da questão como "Protocolo de Kyoto" ou "Protocolo de Quioto"
Inscrição: 9176
Data do Envio: 28/11/17 13:19
A questão gerou dúvida devido ao erro de digitação, pois fala sobre o Tratado de Quito, porém Quito é a capital do Equador,
enquanto o Protocolo de Quioto ocorreu no Japão, na cidade Quioto.
Inscrição: 18324
Data do Envio: 28/11/17 14:35
A definição tratada na alternativa C refere-se ao tratado de Quioto, e não ao tratado de Quito.
O tratado de Quito foi feito em 21 de julho de 1913 e é um tratado de extradição entre Equador e Bolívia.
Desse modo, a questão possui duas alternativas incorretas, cabendo anulação.
Inscrição: 1104
Data do Envio: 28/11/17 15:11
A definição tratada na alternativa C refere-se ao tratado de Quioto, e não ao tratado de Quito.
O tratado de Quito foi feito em 21 de julho de 1913 e é um tratado de extradição entre Equador e Bolívia.
Desse modo, a questão possui duas alternativas incorretas, cabendo anulação.
Inscrição: 13452
Data do Envio: 28/11/17 16:09
A alternativa “c” apresenta um erro que pode induzir o aluno a marcar a alternativa, ao se referir ao “Tratado de Quito”, o
qual foi um tratado entre países andinos para aumentar a cooperação política internacional, muito diferente do contexto
original da alternativa, que trata do protocolo de Kyoto(ou Quioto). Por essa razão, a alternativa “c” pode ser considerada tão
incorreta quanto a alternativa “d”.
F
o
n
t
e
s
:
http://portal.jne.gob.pe/informacioninstitucional/Cooperaci%C3%B3n%20y%20Convenios/Protocolo%20de%20Quito.pdf
http://www20.iadb.org/intal/catalogo/integracion_latinoamericana/documentos/134-Editorial.pdf

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste
CONCURSO VESTIBULAR 2018

Página 43 de 63

Respostas aos Recursos
Matéria: Geografia
Número da questão:

23

Inscrição: 18139
Data do Envio: 28/11/17 17:30
A assertiva A diz que os países desenvolvidos se comprometeram a congelar as emissões. Entretanto, eles nunca
prometeram isso, o acordo seria apenas de reduçao da emissão. Algo muito diferente de congelamento.
Fonte:
"A convenção sobre a mudança climática tem como objetivo estabelecer os programas de proteção da atmosfera, visando à
redução da emissão de gases que podem estar alterando o clima do planeta. A convenção propôs programas nacionais para
reduzir a poluição e a transferência de tecnologias limpas a países menos desenvolvidos."
Fonte: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3235
Inscrição: 15198
Data do Envio: 28/11/17 20:47
Nesta questão, a alternativa C está descrevendo o Tratado de Quioto, realizado no Japão, e não em Quito no
Equador.Portanto,a alternativa está incorreta. Como a questão queria a alternativa incorreta, a letra C é, também, o gabarito.
Inscrição: 1866
Data do Envio: 28/11/17 20:49
A questão elaborada pede a alternativa incorreta. O gabarito traz como a incorreta a letra "D". Entretanto, na alternativa "C",
possui no começo escrito: "Tratado de Quito", acredito que o certo seria Tratado de Quioto.Portanto, acho que houve algum
erro de digitação na hora da prova, logo, a "C" e a letra "D" estão incorretas. Assim, peço a atenção para esta questão.
Inscrição: 18618
Data do Envio: 28/11/17 20:51
O gabarito da questão 23 (Geografia) consta como correta a alternativa D. Concordo que esta alternativa responda
corretamente a questão (no caso, seja INCORRETA). No entanto, solicito anulação da questão, pois a alternativa C também
é INCORRETA, ou seja, também responde corretamente a questão. A alternativa C é, como está escrito na prova realizada
e divulgada no site da Unioeste: “O Tratado de Quito, firmado em 1997, estabelecia metas de cortes da emissão de gases
do efeito estufa para 2012 em 5% das emissões globais registradas em 1990. No entanto, as negociações para a ratificação
de tal tratado esbarraram no conflito entre os países desenvolvidos (especialmente EUA) e as grandes economias
emergentes, por prever valores diferenciados de redução dos gases de efeito estufa entre esses grupos de países.”. A
alternativa é INCORRETA (portanto, responde a questão) porque o Tratado de Quito foi firmado em 1913, entre Equador e
Bolívia, e trata sobre extradições entre os dois países (https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-ecu-bol.pdf).
Nunca houve tratado sobre questões climáticas e de emissões de gases do efeito estufa assinado em Quito, Equador. A
alternativa estaria correta se estivesse escrito “Tratado de Quioto”. A alegação que foi um erro de digitação não se
sustentaria, pois Quito é uma cidade que existe, além de ser bastante importante (capital do Equador e uma das mais
influentes da América do Sul), podendo ter recebido uma conferência internacional. Além disso, existe um Tratado de Quito.
A troca de cidades (a diferença é de apenas uma letra e de milhares de quilômetros) induziu candidatos ao erro.
Inscrição: 14797
Data do Envio: 28/11/17 21:37
Primeiro que Quito é a capital de Equador,e segundo a questão tratava sobre o protocolo de Quioto logo vocês deveriam
corrigir um erro de prova desses, e um monte de gente deve ter marcado outras opções por causa de um erro desses no
mínimo vocês deveriam anular essa questão
Inscrição: 7385
Data do Envio: 29/11/17 8:14
Prezada Comissão Avaliadora,
No processo seletivo de 2018 da Unioeste (Vestibular 2018), na prova de Geografia especificamente na questão 23 se pede
a alternativa INCORRETA sobre o tema Mudanças Climáticas e/ou Aquecimento Global. Onde se afirma o seguinte na
alternativa “C”:
Em Agosto de 1989, durante a Quarta Conferência da Associação de Organismos Eleitorais da América Central e do Caribe,
realizada em San José de Costa Rica, o Instituto Interamericano de Direitos Humanos (IIDH) e o Centro de Assessoria e
Promoção Eleitoral (CAPEL) lançaram a iniciativa para o estabelecimento de uma associação com o objetivo de
fortalecimento dos processos democráticos do continente americano, privilegiando, como mecanismo para acompanhar a
reintegração de seus países aos processos eleitorais, ao fortalecimento das Organizações Eleitorais, através de programas
de assistência técnica, cooperação horizontal e campanhas cívicas para o desenvolvimento de uma cultura política na
América do Sul, esta iniciativa se materializou na primeira reunião de Organismos Eleitorais da América do Sul, patrocinado
pelo então Supremo Tribunal da República do Equador e CAPEL Eleitoral, com a assinatura do Ato Constitutivo da
Associação
ou
Tratado
de
Quito,
como
se
pode
constatar
no
seguinte
endereço:
https://www.iidh.ed.cr/capel/asociaciones-de-organismos-electorales/protocolo-de-quito
Diante disto, na questão 23 afirmativa C, no mínimo induz ao erro pois, até pode ser um erro de grafia ao trazer dados do
Tratado de Quioto de 1997 quando de fato se escreve na alternativa “Tratado de Quito”. Lembrando que o gabarito
provisório da alternativa “D”. A afirmativa D, também está incorreta pois, os Estados Unidos foi um dos países que não
assinou o protocolo de Quioto em 1997. Houve apenas uma leve alteração no comportamento dos EUA a partir de
dezembro de 2007, depois da Conferência das Nações Unidas em Bali, onde se discutiu o relatório do Painel
Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPPC). Depois da eleição de Barak Obama para a presidência dos EUA,
a posição dos EUA, até os primeiros meses de 2009, ainda era uma incógnita.
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Então, se houve redução por parte dos EUA, não prova a eficácia da assinatura dos acordos internacionais firmados para a
redução dos gases do efeito estufa.
Então solicitamos uma analise da questão por parte comissão avaliadora e a sua consequente ANULAÇÃO no mínimo por
induzir ao erro.
Certo da lisura e correção do processo seletivo e contando com alto grau de cuidado da banca avaliadora acreditamos na
pronta correção
Inscrição: 4711
Data do Envio: 29/11/17 9:14
Prezada Comissão Avaliadora,
No processo seletivo de 2018 da Unioeste (Vestibular 2018), na prova de Geografia especificamente na questão 23 se pede
a alternativa INCORRETA sobre o tema Mudanças Climáticas e/ou Aquecimento Global. Onde se afirma o seguinte na
alternativa “C”:
Fonte: UNIOSTE – CONCURSO VESTIBULAR 2018 – Provas Vespertinas
Em Agosto de 1989, durante a Quarta Conferência da Associação de Organismos Eleitorais da América Central e do Caribe,
realizada em San José de Costa Rica, o Instituto Interamericano de Direitos Humanos (IIDH) e o Centro de Assessoria e
Promoção Eleitoral (CAPEL) lançaram a iniciativa para o estabelecimento de uma associação com o objetivo de
fortalecimento dos processos democráticos do continente americano, privilegiando, como mecanismo para acompanhar a
reintegração de seus países aos processos eleitorais, ao fortalecimento das Organizações Eleitorais, através de programas
de assistência técnica, cooperação horizontal e campanhas cívicas para o desenvolvimento de uma cultura política na
América do Sul, esta iniciativa se materializou na primeira reunião de Organismos Eleitorais da América do Sul, patrocinado
pelo então Supremo Tribunal da República do Equador e CAPEL Eleitoral, com a assinatura do Ato Constitutivo da
Associação
ou
Tratado
de
Quito,
como
se
pode
constatar
no
seguinte
endereço:
https://www.iidh.ed.cr/capel/asociaciones-de-organismos-electorales/protocolo-de-quito
Diante disto, na questão 23 afirmativa C, no mínimo induz ao erro pois, até pode ser um erro de grafia ao trazer dados do
Tratado de Quioto de 1997 quando de fato se escreve na alternativa “Tratado de Quito”. Lembrando que o gabarito
provisório da alternativa “D”. A afirmativa D, também está incorreta pois, os Estados Unidos foi um dos países que não
assinou o protocolo de Quioto em 1997. Houve apenas uma leve alteração no comportamento dos EUA a partir de
dezembro de 2007, depois da Conferência das Nações Unidas em Bali, onde se discutiu o relatório do Painel
Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPPC). Depois da eleição de Barak Obama para a presidência dos EUA,
a posição dos EUA, até os primeiros meses de 2009, ainda era uma incógnita.
Então, se houve redução por parte dos EUA, não prova a eficácia da assinatura dos acordos internacionais firmados para a
redução dos gases do efeito estufa.
Então solicitamos uma analise da questão por parte comissão avaliadora e a sua consequente ANULAÇÃO no mínimo por
induzir ao erro.
Certo da lisura e correção do processo seletivo e contando com alto grau de cuidado da banca avaliadora acreditamos na
pronta correção.
Inscrição: 16212
Data do Envio: 29/11/17 11:27
No item "c" também há erro em função da palavra "Quito". Para que fosse considerada correta, o tratado em questão
deveria ser o de "Quioto". Dessa forma, a alternativa está incorreta, e a questão apresenta gabarito duplo. Referência:
http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/protocolo-de-quioto
Inscrição: 17373
Data do Envio: 29/11/17 12:37
Na convenção do clima não houve nenhuma estipulação de metas de redução de emissão de poluentes, muito menos o
Compromisso de “congelar “ a emissão de tais poluentes.
Os compromissos de redução de poluentes surgem a partir da assinatura do protocolo de Quioto em 1997.
Sendo assim a alternativa letra A também encontra-se incorreta, sendo passível de anulação por dois gabaritos.
Inscrição: 13776
Data do Envio: 29/11/17 13:05
A alternativa D considerada correta pela banca refere-se mesmo ao que se pede de incorreto pois os EUA não reduziram
sua emissão de gases do efeito estufa. Contudo a alternativa C também esta incorreta pois nela consta Tratado de Quito o
qual não existe,fazendo a afirmação ser totalmente errônea e assim tornando a questão passível de anulação pelo fato de
possuir 2 alternativas corretas
Inscrição: 13823
Data do Envio: 29/11/17 15:24
A questão 23 de Geografia apresenta-se com 3 alternativas incorretas ao invés de uma como pede a questão, além da
alternativa D como está no gabarito, as alternativas A e C estão incorretas também. A letra A apresenta equívoco pois cita
que os países desenvolvidos se comprometeram a congelar as emissões de gases do efeito estufa, quando na verdade eles

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste
CONCURSO VESTIBULAR 2018

Página 45 de 63

Respostas aos Recursos
Matéria: Geografia
Número da questão: 23
se comprometeram a diminuir essas emissões, além disso esse comprometimento aconteceu em 1997 no Protocolo de
Quioto, portanto também é uma alternativa incorreta. Já a letra C também está incorreta, pois apresenta erro de digitação
em Quito, que deveria ser Quioto, logo esse torna ela equivocada. Assim, a questão 23 apresenta 3 respostas incorretas,
por conseguinte apresente 3 gabaritos possíveis.
Inscrição: 8002
Data do Envio: 29/11/17 15:26
A questão 23 de Geografia apresenta-se com 3 alternativas incorretas ao invés de uma como pede a questão, além da
alternativa D como está no gabarito, as alternativas A e C estão incorretas também. A letra A apresenta equívoco pois cita
que os países desenvolvidos se comprometeram a congelar as emissões de gases do efeito estufa, quando na verdade eles
se comprometeram a diminuir essas emissões, além disso esse comprometimento aconteceu em 1997 no Protocolo de
Quioto, portanto também é uma alternativa incorreta. Já a letra C também está incorreta, pois apresenta erro de digitação
em Quito, que deveria ser Quioto, logo esse torna ela equivocada. Assim, a questão 23 apresenta 3 respostas incorretas,
por conseguinte apresente 3 gabaritos possíveis.
Inscrição: 5965
Data do Envio: 29/11/17 15:37
Quando a questão fala, na letra A, que "As mudanças climáticas entraram na pauta da política internacional com a
Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992" ela esta errada por desconsiderar A Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano , também conhecida como Conferência de Estocolmo. Essa conferencia aconteceu
na capital da Suécia, Estocolmo, foi a primeira atitude mundial a tentar preservar o meio ambiente. Ou seja, os problemas
ambientais entraram na pauta da politica internacional antes da referida data citada na questão, o que a torna INCORRETA,
e, por consequência, de acordo com o que pedia o enunciado da referida questão. Tornando assim, a letra "A" como
resposta correta.
Fontes:https://www.infoescola.com/meio-ambiente/conferencia-de-estocolmo/
e http://brasilescola.uol.com.br/geografia/estocolmo-72.htm
Inscrição: 3257
Data do Envio: 29/11/17 16:07
Levando em consideração o inciso II, do artigo 23 do Edital do Concurso Vestibular 2018 da Universidade Estadual do Oeste
do Paraná, a questão número 23 tem como tema “Mudanças climáticas e/ou Aquecimento Global” . O gabarito considerou a
afirmativa E, como correta. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a
ponderação de que a alternativa C também está errada, pois a mesma apresenta erro de ortografia, mostrando a palavra
"Quito" ao que denota-se ao referido "Tratado de Khyoto". Ademais, o enunciado da questão, pede para que seja avaliada a
alternativa INCORRETA. Sendo assim, a alternativa que apresenta erro ortográfico, também está escrita de maneira
errônea. Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação/alteração de gabarito
da questão. Sem mais, Heloísa Martins. Candida ao vestibular 2018 da Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
Resposta aos Recursos
A questão será anulada por conter duas alternativas incorretas.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
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Inscrição: 123
Data do Envio: 28/11/17 22:45
De acordo com as informações no texto e mapas, e de acordo com o site da Anvisa, pode-se saber que a Anvisa usa um
rígido controle sobre a utilização de agrotóxicos do Brasil, conforme O Art. 3º da Lei 7.802, de 11 de julho de 1989,que
estabelece que os agrotóxicos, seus componentes e afins somente poderão ser produzidos, exportados, importados,
comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos
órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura. Está disponível no link:
http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/reavaliacao-de-agrotoxicos. Está disponível na
pergunta 1. Além disso, existe o programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos de alimentos, disponível no link:
http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/reavaliacao-de-agrotoxicos. Esse programa mostra
como a Anvisa usa um rigido controle sobre os agrotóxicos. Sendo assim, a alternativa C não seria a alternativa que seria
incorreto afirmar. Essa questão deveria ser anulada.
Resposta aos Recursos
Embora haja certo controle por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em relação aos agrotóxicos
utilizados no Brasil, este não é rígido, mas sim, deficiente e suscetível às pressões corporativas. Exemplo claro desse
processo está no estudo: “Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na Saúde” (2015), o qual indica
que a ANVISA autorizou em cinquenta vezes a elevação do Limite Máximo de Resíduos (LMR) de glifosato na soja
(ANVISA, 2005), e em dez vezes no milho, viabilizando dessa forma o plantio comercial de variedades transgênicas
resistentes a este princípio ativo comprovadamente carcinogênico (AS-PTA, 2010). Ainda, há o fato de 22 dos cinquenta
princípios ativos mais empregados no Brasil estarem banidos em outros países. Por exemplo, o Acefato, terceiro agrotóxico
mais consumido no Brasil, já foi proibido em nada menos do que 30 países. A Atrazina, outra campeã de vendas, já tem seu
uso proibido em 37 países. A Pestice Action Network (PAN), uma organização mundial de ação contra os agrotóxicos,
disponibiliza uma lista de agrotóxicos detalhando quais os países onde cada um já foi banido
(http://pan-international.org/pan-international-consolidated-list-of-banned-pesticides). Por fim, segundo dados da ANVISA
(2013), 64% dos alimentos consumidos no Brasil estão contaminados por agrotóxicos, ou seja, ultrapassam o Limite Máximo
de Resíduos. A própria noção de limite máximo de resíduos ou de ingestão diária aceitável (IDA) também integram um
amplo repertório da retórica da ocultação. Ambas são derivadas de um enfoque cartesiano indevidamente aplicado a um
objeto de estudo complexo como a toxicologia, mas extremamente funcional para transmitir a ideia de confiança em
supostos limites de tolerância (ABRASCO, 2015). Evidentemente que o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos
em Alimentos é uma iniciativa importante da Anvisa, mas este não garante o consumo de alimentos sem risco à saúde.
Nesse sentido, Raquel Rigotto (2016), médica e uma das principais referências no estudo sobre os agrotóxicos, argumenta
que:
1º) a avaliação de risco é baseada em estudos toxicológicos com animais de laboratório ou in vitro, extrapolando os
resultados para a saúde humana;
2º) os estudos avaliam em separado cada ingrediente ativo (IA), desconsiderando os efeitos à saúde nas condições de
múltipla exposição – que é o mais frequente na prática – e suas possíveis interações;
3º) dos 527 ingredientes ativos registrados no Brasil, a Anvisa tem analisado apenas 235.
Diante destes argumentos, cientificamente comprovados, entende-se que o presente recurso não procede.
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Respostas aos Recursos
Matéria: Geografia
Número da questão:

27

Inscrição: 8762
Data do Envio: 28/11/17 21:53
A proposição IV afirma "o sistema endógeno ou interno que atua na construção das formas", porém a propositiva utiliza-se
da mesma palavra "forma" para afirmar "mas suas formas são recentes". Se as "formas" são provenientes de agentes
internos (conforme a IV), então fica ambíguo, e portanto incorreto, afirmar que as "formas" de relevo brasileira são recentes.
Resposta aos Recursos
Os itens IV e V estão corretos. As alternativas não têm ligação entre si para serem comparadas.
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Respostas aos Recursos
Matéria: Geografia
Número da questão:
Inscrição: 8263
Alternativa (E):

28
Data do Envio: 29/11/17 13:23

"Planos que pretendem restringir a circulação de pessoas, principalmente aqueles oriundos de países em conflitos ou
pobres também são matizes de discussões políticas atuais."
Percebemos que ao utilizar o gênero masculino no termo "aqueles oriundos", o texto refere os "Planos que pretendem
restringir a circulação de pessoas" aos "países em conflitos ou pobres". Verifica-se, no entanto, que os planos de restrições
à circulação de pessoas do mundo atual são oriundos principalmente dos países que recebem os imigrantes, os mais
desenvolvidos, e não dos países pobres ou em conflito.
No próprio exemplo da questão, é a Hungria (porta para a União Europeia) que coloca as barreiras de contensão para
impedir a entrada de sérvios, sírios, afegãos, paquistaneses e iraquianos.
Não é verificada a existência de políticas de restrição de pessoas por parte dos países pobres ou em conflitos, todas tem
iniciativa em países mais desenvolvidos, receptores de imigrantes e detentores de melhores condições de vida.
Se ao invés de "aqueles oriundos" estivesse escrito "aquelas oriundas" para referir-se às pessoas e não mais aos países, a
alternativa estaria correta, mas como foi apresentada, levando em conta ainda o termo "principalmente", está equivocada.
Inscrição: 16219
Data do Envio: 29/11/17 16:20
A questão 28 apresenta-se equivocada, uma vez que existem duas respostas para tal questão. A questão sugere que, sobre
as manchetes e a atual conjuntura do mundo contemporâneo seja assinalada a alternativa INCORRETA. Portanto, tanto a
alternativa B (Os posicionamentos extremistas e de intolerância também podem ser observados no cotidiano dos cidadãos
comuns. As discussões em redes sociais e demais meios de comunicação evidenciam a ausência de debates produtivos,
para o exercício de opiniões que beiram ao fanatismo.) quanto a alternativa D (Observam-se nos candidatos da ala
extremista a ausência de discussões e opiniões que remetam à xenofobia, ao isolacionismo ou que estejam atreladas à
religião.) remetem a mesma informação. As duas alternativas podem ser consideradas incorretas, pois ambas afirmam a
ausência de debates e discussões, o que não é verdadeira.
Além disso, a informação descrita na alternativa B de que as discussões em redes sociais e demais meios de comunicação
evidenciam a ausência de debates produtivos torna-a ainda mais incorreta, uma vez que existem muitos debates produtivos
através dos meios de comunicação.
Resposta aos Recursos
A alternativa B é correta posto que o posicionamento extremista e de intolerância, quase beirando ao fanatismo, tem o
caráter de convicções inabaláveis, e que não derivam de reflexões ou discussões produtivas e democráticas que resultem
em algum consenso ou raciocínio intelectual. Em relação aos candidatos da ala extremista, tem-se o posicionamento
unilateral que remete à xenofobia, isolacionismo ou religião. A alternativa E é correta porque o conhecimento sobre a atual
conjuntura do mundo contemporâneo indica que países em conflitos e pobres também têm aumentado a discussão
referente ao controle migratório. Por exemplo, a Argentina mudou a lei de migração do país. Adicionalmente, o fato de um
país integrar a União Europeia não significa que seja rico, desenvolvido, industrializado, economicamente ativo, dentre
outras categorizações. Embora não sejam tão amplamente divulgados nos meios de comunicação, ficando quase
esquecidos pelo restante do mundo, países africanos e asiáticos mantêm controles migratórios.
Decisão da Banca: Manter Questão

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste
CONCURSO VESTIBULAR 2018

Página 49 de 63

Respostas aos Recursos
Matéria: História
Número da questão:
Inscrição: 734
Alternativa C está certa

29
Data do Envio: 27/11/17 9:02

Resposta aos Recursos
Afirma o professor Alcides Almorim: A partir do século III, o extenso território controlado pelos romanos, sobretudo na parte
ocidental do continente europeu, começou a ser ocupado por inúmeros povos, às vezes de forma pacífica, outras vezes pela
força. Entre eles, destacavam-se: os anglos, os saxões, os francos, os lombardos, os suevos, os burgúndios, os vândalos e
os ostrogodos.
A alternativa C é de fato a alternativa correta da questão 29.
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Respostas aos Recursos
Matéria: História
Número da questão:

32

Inscrição: 123
Data do Envio: 29/11/17 16:36
De acordo com a alternativa E, que seria a correta, os conflitos recentes mnna França envolvem o terrorismo e os
problemas étnicos, mas não sobre a desigualdade social, e contra a reforma trabalhista, conforme está no link abaixo:https://
gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2016/05/conflito-social-se-acirra-na-franca-com -novos-confrontos-e-governo-inflexivel5810544.html.
A alterntaiva D, onde o princípio "liberdade, igualdade e fraternidade" foi utilizado como slogan da mudança histórica na
frança. Sendo assim, a alternativa D seria a alternativa correta.
Resposta aos Recursos
O item “D” não pode ser considerado correto, pois parte do suposto que, a curto e longo prazos, todos usufruíram dos
debates e políticas reparatórias, algo que não é perceptível historicamente. Já em relação ao item “E”, consideramos que a
assertiva está correta, uma vez que ao se avaliar a ponderação do recurso, indicamos o crescimento nos últimos anos das
áreas de pobreza na França e os elevados índices de empobrecimento, conforme discutido na imprensa.
(http://br.rfi.fr/franca/20160411-pobreza-aumenta-na-regiao-parisiense-indica-relatorio
,
http://br.rfi.fr/geral/20131118-desigualdade-social-avanca-na-franca-e-preocupa-imprensa
,
http://pt.rfi.fr/franca/20130913-desigualdade-e-pobreza-na-franca-aumentam-entre-desempregados-e-jovens
,
https://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/o-aumento-da-desigualdade-na-franca), além de ser pauta nas campanhas eleitorais,
propostas de políticas públicas e discussão sobre direitos sociais (perpassando noções de cidadania, inclusive na França).
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Respostas aos Recursos
Matéria: História
Número da questão:

34

Inscrição: 1449
Data do Envio: 28/11/17 8:42
A referida questão deve ser anulada, uma vez que o enunciado ordena que o candidato “assinale a alternativa
INCORRETA”, e duas assertivas correspondem ao que é requisitado: as assertivas B e C. A alternativa C também está
incorreta, uma vez que é dúbia e aceita duas interpretações: precipuamente, a de que a erudição greco-romana foi difundida
até os Tempos modernos; e também a de que o latim foi difundido até os Tempos Modernos. Considerando a segunda
interpretação, a alternativa torna-se um equívoco, uma vez que consta no livro Introdução aos Estudos Linguísticos (autoria
de Francisco da Silva Borba, quarta edição, Companhia Editora Nacional) que: “O imenso prestígio do antigo império
romano fez do latim a língua do Cristianismo, da Igreja e, de certo modo, a língua internacional da Idade Média. Durante
mais de um milênio a língua do Lácio uniu fraternalmente os sábios da Europa” (o que referenda o primeiro período da
alternativa) e “O Renascimento provocou a queda do latim como língua viva” (o que invalida o segundo período da assertiva
e torna-a errada). Face ao exposto, a questão 34 da prova vespertina deve ser anulada.
Inscrição: 123
Data do Envio: 29/11/17 16:39
Na transição da Antiguidade para o mundo medieval, o latim foi um idioma de grande uso na Europa. A sua difusão foi feita
até os Tempos contemporâneos onde o latim foi deixado de ser usado com o tempo. Sendo assim, essa alternativa seria a
firmação incorreta, e al aternativa B também também seria incorreta, conforme o gabarito provisório. Sendo Assim, essa
questão tem duas respostas e deveria ser anulada.
Resposta aos Recursos
Diz-nos Jorge Alves Osório em Crítica e Humanismo no Renascimento: “As letras humanas, escrevia ele, (referindo-se a
Erasmo) deviam estar a serviço das disciplinas mais graves (...). Deste passo, ressalta-se a alusão a um aspecto ainda não
posto em evidência aqui: O DA NECESSIDADE DO ESTUDO DAS LÍNGUAS ANTIGAS, ALÉM DO LATIM. (destaque
nosso) O grego e o hebraico são complementos necessários para a leitura do texto sagrado, mas Erasmo entendia que a
dedicação ao seu aprendizado não devia ir além da satisfação da necessidade de leitura das versões testamentárias. Os
estudos linguísticos tornaram-se então o símbolo de uma revivescência religiosa, paralela ao renascimento cultural. Os
elogios aos monarcas pela criação de colégios trilíngues, para além de serem, entre outras coisas, momentos do
panegirismo habitual, significavam o apreço pela realização de uma expectativa que os humanistas tinham sabido alimentar
NO HORIZONTE DAS NECESSIDADES CULTURAIS DA EUROPA ERUDITA DO RENASCIMENTO”. (destaque nosso).
Quando afirmamos a permanência e sua importância até os chamados Tempos Modernos, constatamos que e citando
trechos do próprio enunciado da questão: “o Latim formava o fundamento do qual nasceram as diferentes línguas populares
principalmente da família romana (ZINTZEN, 1999, p. 34-37). Diante do fato de que os povos utilizaram suas línguas
populares, Carlos Magno se tornou, segundo Manfred Fuhrmann, “o criador do bilinguismo da Idade Média e dos Tempos
Modernos, isto é, a confrontação de uma multidão de línguas populares (vulgares) e o único Latim” (FUHRMANN, 2002, p.
15). O Latim era a língua dos poderosos e da diplomacia, da igreja católica e dos eruditos. A linguagem científica na Idade
Média e nos Tempos Modernos seria impensável sem a fundamentação latina. O Latim é a língua da Europa intelectual, “em
que se articulou todo o pensamento europeu a partir da Antiguidade até o presente” (BUCK, 1992, p. 4951, aqui p. 49). Na
diplomacia e no direito internacional, a língua latina foi até o século XVII o meio preferido e exclusivo de comunicação nas
negociações entre os imperadores e os papas, entre os soberanos conflitantes e entre os Estados pré-modernos nascentes,
a fim de terminar conflitos e guerras”.
Há que se considerar ainda a permanência do Latim em termos litúrgicos em vários lugares.
Assim, o recurso não procede e a questão está mantida.
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Respostas aos Recursos
Matéria: Matemática
Número da questão:

36

Inscrição: 10083
Data do Envio: 27/11/17 13:39
A alternativa e) se sobrepõe sobre a alternativa d), pois os números racionais estão dentro do conjunto dos números reais.
Logo, as duas alternativas estão corretas.
Inscrição: 4146
Data do Envio: 29/11/17 13:11
A alternativa d) seria a incorreta, pois o desconto ganho é equivalente a 24,5 unidades e não 25.
A alternativa c) está correta.
Resposta aos Recursos
Recurso não corresponde à questão 36.
A alternativa D está correta. Para cada 2 unidades do produto se ganha 0,5 unidade de desconto. Logo, para 100 unidades,
se ganham exatamente 25 unidades de desconto.
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Respostas aos Recursos
Matéria: Matemática
Número da questão:

37

Inscrição: 3166
Data do Envio: 26/11/17 21:31
A reposta da questão 37 é a letra A.
Inscrição: 15610
Data do Envio: 28/11/17 16:23
A resposta 14/50 conta duas vezes o número 144 (quadrado perfeito e divisível por 4), portanto, sem contar duas vezes
seria 13/50 (alternativa b)
Inscrição: 8278
Data do Envio: 29/11/17 16:29
O problema verificado na questão de némero 37 refere-se ao advérbio INCLUSIVE. Sobre isso, reitera-se o fato de que
advérbios são expressões modificadoras que por si só exprimem alguma circunstância e tem a capacidade de modificar
adjetivos, verbos, outros advérbios ou uma declação interia.
A referida questão de número 37, ao usar o termo “entre” para se referir aos numerais 101 e 150, exlui os extremos. O
advérbio incluse inclui parte do extremo, pois da maneira escrita há apenas inclusão do 150, ou até mesmo ambiguidade
para que se interprete corretamente o que se pretendeu no enunciado, ou seja ]101,150] ou [101,150]. Sendo assim, nesse
caso, a expressão, do modo como foi colocada na frase, permite ambiguidade, uma vez que não se pode ter certeza se há
ou não a inclusão do algarismo 101. Desse modo, a questão permite duas análises devido ao fato de não ser encontrada
clareza na frase e isso possibilita duas interpretações distintas – 13/49 e 13/50.
Resposta aos Recursos
A alternativa correta é a letra B, conforme consta no gabarito.
A palavra inclusive no enunciado serve para reforçar que o espaço amostral do problema são os números inteiros de 101 a
150, incluindo 101 e 150. Não há qualquer ambiguidade matemática.
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Respostas aos Recursos
Matéria: Matemática
Número da questão:

38

Inscrição: 123
Data do Envio: 29/11/17 16:41
De acordo com o enunciado, os valores dos produtos entre alfa 1 e alfa 2 poderia ser tanto 16 ou 84, sendo a alternativa D a
correta também. Sendo assim, essa questão deveria ser anulada.
Resposta aos Recursos
Não há duas alternativas corretas. O produto entre alfa 1 e alfa 2 só pode ser 84.
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Respostas aos Recursos
Matéria: Matemática
Número da questão:

39

Inscrição: 3315
Data do Envio: 27/11/17 12:49
Na questão não ficou especificado o valor dos coeficientes sendo eles racionais, sendo eles(i,-i , 3 , -1/2) faltando o e, já que
é um polinômio de grau 4
Inscrição: 10083
Data do Envio: 27/11/17 13:40
A alternativa d) sobrepõe a alternativa e), pois os números racionais estão contidos no conjunto dos números reais. Logo, as
duas alternativas estão corretas.
Resposta aos Recursos
Os valores i, -i, 3 e -1/2 não são coeficientes, mas sim as raízes de P(x).
As alternativas d) e e) não estão sobrepostas. Elas são mutuamente excludentes, portanto, não podem estar ambas
corretas.
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Respostas aos Recursos
Matéria: Matemática
Número da questão:

40

Inscrição: 16219
Data do Envio: 29/11/17 16:19
De acordo com o enunciado da questão 40, afirma-se que: sabe-se que cada uma das medidas do n-ésimo boneco é igual à
METADE da medida correspondente do (n-1)-ésimo boneco. Portanto, a alternativa que melhor responde a questão é a letra
D, em que A1 está sendo dividido por 2 e, não a letra A, em que A1 é dividido por 3.
Resposta aos Recursos
A soma das áreas dos 30 primeiros bonecos não segue a proporção “metade”.
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Respostas aos Recursos
Matéria: Matemática
Número da questão:

41

Inscrição: 123
Data do Envio: 29/11/17 16:45
De acordo com os cálculos, 250 sen (2pit/360), a cada 360 dias a quantidade de coelhos voltaria a ser de 1000 indivíduos,
pois se t for substituído por 360, ficaria 250 (sen2pi) e sen 2pi é igual a 0, ficando a equação p(t) = 1000 - 250 sen (2pi) que
é igual a p(t)= 1000, sendo a quantidade de coelhos voltaria a ser de 1000 indivíduos, sendo a alternativa D um alternativa
correta. Conforme o gabarito, está a alternativa E como correta. Sugiro que seja trocada para a alternativa D ou seja anulada
a questão.
Resposta aos Recursos
A alternativa D afirma que a população de coelhos só volta a ser de 1000 indivíduos com t=360, por isto, a alternativa é
incorreta já que a população de coelhos também volta a ser de 1000 indivíduos com t=180.
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Respostas aos Recursos
Matéria: Química
Número da questão:

43

Inscrição: 5591
Data do Envio: 28/11/17 13:17
A questão n. 43, Vestibular Unioeste 2018, trouxe em seu enunciado informações incorretas para a resolução da mesma.
Segundo FELTRE (2005), CASTELAN (1986), MOORE (1976) e ATKINS, P. W., PAULA, J.; BROWN, T. L (2002), o
coeficiente de solubilidade, indica a quantidade de soluto solubilizada em um determinado solvente para preparar uma
solução saturada. Na referida questão, o enunciado apresentou um gráfico de solubilidade contendo como unidade do eixo
das ordenadas a solubilidade em gramas de soluto para cada 100g de H2O, o que ocasionou uma interpretação errada das
informações necessárias para a resolução da mesma. Como a pergunta relacionou diferentes solventes (A, B, C, D), o
gráfico limitou-se a apenas a água discordando com o texto.
Deste modo a referida questão deverá ser anulada do processo vestibular.
REFERÊNCIAS:
1. CASTELLAN, G., Fundamentos de Físico-Química, 1. ed., Rio de Janeiro, LTC, 1986.
2. MOORE, W. J., Físico-Química, São Paulo, Edgar Blucher e EDUSP, 1976, vol. 1.
3. ATKINS, P. W.; PAULA, J. de.. Físico-Química, 7. ed.,vol. 1, Rio de Janeiro, LTC, 2002.
4. FELTRE, Ricardo. Fundamentos de Química: vol. único. 4ª.ed. São Paulo: Moderna, 2005
• BROWN, T. L.; JR, H. E. L.; BURSTEN, B. E.; BURDGE, J. R.. Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2002.
Inscrição: 1028
Data do Envio: 27/11/17 22:02
Em relação à pergunta da questão, a qual solicita o solvente mais adequado para a recristalização à 100°C, percebe-se
claramente o enfoque dado à esta temperatura, não sendo mencionada pela questão a análise nas outras temperaturas
referidas. Nesse sentido, observa-se que em 100°C tanto a curva B quanto a curva D apresentam validez- o que caracteriza
duas alternativas corretas.
Inscrição: 14317
Data do Envio: 28/11/17 15:51
O enunciado afirma que o gráfico representa a solubilidade de x em DIVERSOS solventes. No entanto, ao olharmos o
gráfico no eixo das coordenadas, onde está representado a solubilidade, está mostrando a solubilidade em gramas de soluto
por 100ml de ÁGUA. Essa diferença no enunciado e no gráfico faz com que se crie uma incerteza com relação à resolução
da questão, pois têm-se a impressão que a foi interpretada de forma errônea pelo candidato,uma vez que se parte do
pressuposto que não há erros no exercício. Caso houvesse, este teria sido corrigido em sala.
Inscrição: 1347
Data do Envio: 29/11/17 9:13
No enunciado diz que o gráfico representa a solubilidade de x em diversos solventes. No entanto, o eixo das coordenadas
do gráfico, que representa a solubilidade, indica que é a solubilidade em gramas de soluto por 100 ml de "ÁGUA". Essa
discordância entre o enunciado e o gráfico faz com que haja uma incerteza com relação à resolução do exercício, pois
tem-se a impressão que a questão foi interpretada de forma errada pelo candidato, uma vez que parte-se da premissa que
não há erros na questão. E que se houvesse, o mesmo seria corrigido em sala antes da saída do primeiro candidato.
Resposta aos Recursos
Inicialmente, o questionamento sobre o enfoque na temperatura de 100 C não é verdade, pois o enunciado da questão
também menciona claramente a temperatura ambiente, no caso 20 C.
A respeito do fato do gráfico apresentar no eixo das ordenadas a solubilidade em g de soluto/100 mL de ÁGUA foi realmente
um erro de digitação (talvez induzido pelo fato de sempre se trabalhar solubilidade de sais tendo água como solvente),
porém percebam que no enunciado está claramente escrito que o gráfico é em g de soluto/100 mL de SOLVENTE, além
disso não existe, no enunciado, qualquer menção da água como solvente, mas sim uma referência genérica dos solventes
como A, B, C e D.
Recursos indeferidos.
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Respostas aos Recursos
Matéria: Química
Número da questão:

48

Inscrição: 123
Data do Envio: 29/11/17 16:50
Com base na reação da questão, a espécie reduzida seria Mn, pois como reagente Mn, está faltando elétrons e como
produtos, ele ganhou elétrons, sendo a espécia reduzida, pois na redução se ganha elétrons. Sendo assim, não poderia ser
a espécie oxidada como está na alternativa B, sendo a correta. Já na alternativa D, Mn está como espécie reduzida, sendo a
alternativa correta.
Resposta aos Recursos
O Mn passa do Nox +2 para +7, logo é uma oxidação. De acordo com os cálculos: No MnO4- o Nox do oxigênio é -2
multiplicado por 4 (seu indice) resulta em -8, a espécie (MnO4-) tem carga -1, logo, o Mn tem como resposta correta +7.
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Respostas aos Recursos
Matéria: Química
Número da questão:

49

Inscrição: 16125
Data do Envio: 26/11/17 22:58
A estequiometria para a reação analisada é 1:1, ou seja, 1 mol de HCl para 1 mol de NH3. Isso significa que as velocidades
médias de consumo devem ser iguais para os dois reagentes, uma vez que a proporção de quantidade de matéria é igual.
Nesse caso, torna-se válida a letra E, não a letra C conforme indica o gabarito preliminar.
Inscrição: 3503
Data do Envio: 27/11/17 13:57
a alternativa E seria a correta em relação a massa e volume na cntp
Inscrição: 15447
Data do Envio: 27/11/17 15:06
A velocidade média de cada reagente é dada pela divisão da velocidade da reação pelo coeficiente estequiométrico do
reagente que se deseja obter a velocidade. Como a proporção estequiométrica da amônia e do ácido clorídrico na síntese
do cloreto de amônio é 1:1 suas velocidadades médias são iguais tornando, assim, o gabarito provisório (C) errado e
fazendo com que a alternativa E seja e correta.
Inscrição: 120
Data do Envio: 27/11/17 16:49
A questão 49, referente à cinética química, apresenta-se, pela banca do Vestibular 2018, como correta a alternativa de letra
C. Entretanto, discordo, pois as velocidade não podem ser diferentes.Essa constatacao, baseia-se no site Mundo Educação
com a publicação da Lei de Guldberg-Waage que postula que a velocidade média da reação é igual a velocidade do primeiro
dos reagentes sobre seu coeficiente que também é equivalente a velocidade do segundo sobre seu respectivo coeficiente e
assim sucessivamente. Portanto, como o coeficiente do ácido clorídrico é igual ao da amônia suas velocidades deveriam ser
iguais. Tal análise fundamenta-se também no livro de ensino médio Feltre, volume 2 físico química, capítulo 5, página 202 e
203. Tendo isso solicito que ocorra alteração do gabarito para a letra e, a qual é condizente com a pergunta da questão.
Inscrição: 17483
Data do Envio: 28/11/17 8:37
A questão 49 referente à cinética apresenta-se pela banca como correta a alternativa c. Entretanto, discordo pois as
velocidade não podem ser diferentes. Segundo o site mundo Educação, a Lei de Guldberg-Waage postula que a velocidade
média da reação é igual a velocidade do primeiro dos reagentes sobre seu coeficiente que também é equivalente a
velocidade do segundo sobre seu respectivo coeficiente e assim sucessivamente. Portanto, como o coeficiente do ácido
clorídrico é igual ao da amônia suas velocidades necessariamente são iguais. Tal análise fundamenta-se no livro de ensino
médio Feltre, volume 2 físico química, capítulo 5, página 202 e 203. Tendo isso peço que altere o gabarito para a letra e, a
qual é condizente com a pergunta da questão.
Inscrição: 8263
Data do Envio: 29/11/17 12:14
Admitindo a equação balanceada 1 HCl + 1 NH3 -> 1 NH4Cl e o conceito de velocidade média como o mais usual
(considerando que não foi especificado o tipo nem a unidade): a razão entre número de mols (ou mesmo o volume, tendo
em vista a Lei de Avogadro) consumidos/formados no intervalo e o intervalo de tempo, dado a igualdade dos coeficientes,
verifica-se também a igualdade da velocidade média de consumo, o que justifica a alternativa (E) e não a alternativa (C)
prevista no gabarito provisório.
Resposta aos Recursos
A velocidade média a qual se refere a questão não é de consumo, mas de difusão das moléculas (Lei de Graham).
Decisão da Banca: Manter Questão
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Matéria: Sociologia
Número da questão:

50

Inscrição: 12886
Data do Envio: 27/11/17 16:15
A alternativa letra E diz "Para Marx, a família moderna contém em seu germe não apenas a escravidão, mas também a
servidão, pois, desde o começo, está relacionada com os serviços da agricultura. Encerra em miniatura todos os
antagonismos que se desenvolvem, mais adiante, na sociedade e em seu Estado." Porém, essa afirmação está no livro
Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado de Friendrich Engels. Ou seja, Engels também apropria-se do
pensamento de Marx. Ao meu ver, a alternativa deveria apresentar a seguinte forma: "Para Engels e Marx..." assim,
tornaria-se mais clara. A questão solicita a alternativa INCORRETA, logo, a letra E também pode ser considerada incorreta
devido ao argumento apresentado.
Inscrição: 1028
Data do Envio: 27/11/17 22:09
Na referida questão, apenas seria possível respondê-la caso houvesse a exposição, pela UNIOESTE, da lista de obras dos
autores referidos. Não há qualquer abertura para descobrir erros na análise social dos sociólogos, observando-se o erro
apenas na troca de autores- caracterizando tal questão como infazível ao se abordar o vetor escolar pela falta de sapiência
das obras requisitadas pela UNIOESTE.
Inscrição: 14971
Data do Envio: 29/11/17 13:09
Na época de Frederich Engels, as famílias eram comandadas pelo patriarca, o pai, devido à cultura machista de subimissão
feminina ao chefe de família. Portanto, a alternativa A está errada.
Inscrição: 10030
Data do Envio: 29/11/17 14:46
Nessa questão, referente à família, na alternativa "a", diz-se que, segundo Friedrich Engels, a primeira forma de organização
social tinha por base um governo familiar comandado pelas mulheres.
Entretanto, ao se analisa a obra "A origem da família, da propriedade privada e do Estado", não se encontra em lugar
nenhum informações a respeito dessa afirmação, o que tornaria a alternativa também incorreta.
No capítulo II - A Família, no trecho "A família consanguínea, a primeira etapa da família. Nela, os grupos conjugais
classificam-se por gerações: todos os avôs e avós, nos limites da família, são maridos e mulheres entre si; o mesmo sucede
com seus filhos, quer dizer, com os pais e mães; os filhos destes, por sua vez, constituem o terceiro círculo de cônjuges
comuns; e seus filhos, isto é, os bisnetos dos primeiros, o quarto círculo. Nessa forma de família, os ascendentes e
descendentes, os pais e filhos, são os únicos que, reciprocamente, estão excluídos dos direitos e deveres (poderíamos
dizer) do matrimônio. Irmãos e irmãs, primos e primas, em primeiro, segundo e restantes graus, são todos, entre si, irmãos e
irmãs, e por isso mesmo maridos e mulheres uns dos outros. O vínculo de irmão e irmã pressupõe, por si, nesse período, a
relação carnal mútua." fica claro que a mulher não tinha o papel de comando nesse governo familiar.
Mesmo que Engels cite em sua obra a mulher e seu papel, como em "É claro, portanto, que em toda parte onde existe o
matrimônio por grupos a descendência só pode ser estabelecida do lado materno, e, por conseguinte, apenas se reconhece
a linhagem feminina.", ainda assim as mulheres não são tratadas como dito na alternativa.
Ao contrário, Engels chega a colocar o papel de submissão da mulher e o patriarcado.
Resposta aos Recursos
Como o recurso sugere, Engels se apropria do pensamento de Marx, logo, pertence a Marx.
Sugiro a leitura de ENGELS, F. A origem da família, da propriedade privada e do estado. São Paulo: Global Editora, 1985,
p.113.
Sugiro ler o que está previsto no conteúdo programático para a Sociologia: Conteúdo estruturante: o surgimento da
Sociologia e as teorias sociológicas. Conteúdos específicos: Modernidade (Renascimento; Reforma Protestante; Iluminismo:
Revolução Francesa e Revolução Industrial). Desenvolvimento das ciências. Senso comum e conhecimento científico.
Teóricos da Sociologia: Comte, Durkheim, Weber, Engels e Marx. Produção Sociológica Brasileira.Os autores estão
previstos, portanto, a questão será mantida.
Sugiro a leitura de ENGELS, F. A origem da família, da propriedade privada e do estado. São Paulo: Global Editora, 1985,
p.113. manter questão
Decisão da Banca: Manter Questão
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Inscrição: 7403
Data do Envio: 27/11/17 12:29
michel foucault é um filósofo como é dito na questão, portanto a alternativa está correta. peço que reavaliem as questões
para a nota final.
Resposta aos Recursos
Foucault já é um clássico das ciências sociais - lido, estudado, discutido - e consta nos livros didáticos. Muitos clássicos das
ciências sociais são filósofos.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Inscrição: 8743
Data do Envio: 26/11/17 20:54
todas as alternativas da questão estão correta e o enunciado pede a alternativa incorreta .
Inscrição: 10023
Data do Envio: 26/11/17 21:17
A questão solicitava a resposta incorreta, o gabarito considerou como incorreta as eleições para presidente, deputados
federais e senadores, sendo que todos concorrem no mesmo pleito, sendo assim a questão esta correta e não incorreta
como afirma o gabarito.
Inscrição: 11887
Data do Envio: 26/11/17 21:18
A banca considerou a letra (C) o gabarito oficial, no entanto a questão é tecnicamente correto, não havendo assim,
alternativa correta, como demonstro no argumento a seguir:
"O presidente é eleito no mesmo pleito de todos os deputados federais e todos os senadores"
A eleição ocorre a cada quatro anos, sendo que o senador tem o cargo por 8, mas a lógica é proporcional, pois sempre que
há uma eleiçao para senador, ocorre também para presidente, igualmente para os deputados federais, desse modo não
havendo alternativa que satisfaça a questão.
Assim, o presidente é eleito no mesmo pleito que os senadores e os deputados federais.
Peço que a questão seja anulada.
Grato!
Inscrição: 18322
Data do Envio: 26/11/17 21:41
Devem trocar a alternativa de E para C.
Pq os senadores são todos renovados a cada 8 anos
Inscrição: 15352
Data do Envio: 27/11/17 0:55
Essa questão estava ambígua, sem uma resposta certa definitivamente pois a alternativa letra e estava incompleta...faltando
os senadores do poder legislativo e mais tratando de de cenário brasileiro nacional os únicos que fazem parte do poder
legislativo são os deputados federais e não vereadores e deputados estaduais
Inscrição: 12886
Data do Envio: 27/11/17 15:55
A alternativa letra E diz que "vereadores e deputados estaduais e federais fazem parte do poder legislativo brasileiro" mas os
senadores também constituem o poder legislativo de acordo com a constituição (Art. 44). A questão pede a alternativa
INCORRETA, logo, a letra E também pode ser considerada incorreta.
Inscrição: 16609
Data do Envio: 29/11/17 15:02
O gabarito Provisório apresenta a alternativa C como resposta correta em relação ao questionamento da pergunta, porém a
alternativa E também pode ser caracterizada como uma alternativa correta, pois também apresenta irregularidades,
seguindo esta defesa: Primeiramente falta a citação dos Senadores como pertencentes ao poder legislativo brasileiro e
seguidamente outra irregularidade é que os vereadores e os deputados estaduais, fazem parte respectivamente do poder
legislativo municipal e legislativo estaduais, pois suas leis e ações não se aplicam a federação, assim não os caracterizando
como poder legislativo brasileiro. A defesa deste argumento segue o portal do Governo Brasileiro: "O Poder Legislativo
federal no Brasil é composto pela Câmara dos Deputados e Senado" e do Portal da câmara dos deputados:"Compõem o
Poder Legislativo (art. 44 da Constituição Federal) a Câmara dos Deputados (com representantes do povo brasileiro), o
Senado Federal (com representantes dos Estados e do Distrito Federal)".
Neste sentido, a questão 56 apresenta duas alternativas que podem ser corretas, assim anulando a mesma.
Inscrição: 123
Data do Envio: 29/11/17 16:53
Não seria incorreto afirmar que o presidente é eleito no mesmo pleito dos deputados federais, estaduais e senadores, pois a
eleição para presidente ocorre a quatro anos, juntos com deputados e senadores.Há um link explicando isso:
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/cidadania/eleicoes-presidente-governador-senador-e-deputado-o-que-fazem.htm
Sendo assim, seria CORRETO afirmar o que está escrito na alternativa C. A questão deveria ser anulada.
Resposta aos Recursos
Não são TODOS os senadores renovados a cada eleição presidencial.
Na letra E diz que "fazem parte" não que constituem "todo o poder legislativo".
Assim, os recursos são improcedentes e a questão está mantida.
Decisão da Banca: Manter Questão

