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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Questões da MANHÃ

Matéria: Língua Estrangeira - Espanhol

Número da questão: 10

Data do Envio: 23/11/16 11:04Inscrição: 13488
RECURSO REFERENTE À QUESTÃO N°10 DE LINGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL)

Según el texto, el acoso callejero consiste en:
A. Acusar a alguien em ambientes públicos.
B. Acciones o comentarios respetuosos en espacios públicos.
C. Una forma de asecho de las mujeres hacia los varones.
D. Las acciones y situaciones que siempre ocurren de modo disfrazado.
E. Acciones que, muchas veces, son socialmente aceptadas.

A resposta correta, segundo o gabarito provisório seria a alternativa “E”.

JUSTIFICATIVA PARA A SOLICITAÇÃO DE RECURSO:

NÃO HÁ RESPOSTA QUE CONDIZA CORRETAMENTE COM O ENUNCIADO.

- O enunciado da questão deixa explícito que a alternativa correta seria a que, segundo o texto, pudesse relacionar
corretamente o termo “acoso callejero” com as alternativas “A”, ”B”,”C”,”D” ou “E”.
- É notório que a questão refere-se, principalmente, à linha 10 até a linha 13 do informativo de Tomás Rivas e, seguindo a
tradução correta dessas respectivas linhas, percebe-se o seguinte:

"Surgiu o tema do assédio de rua, porque todos nós temos experiências próprias, de amigos e/ou pessoas que
conhecemos", conta Micaela San Martin, a LA NACION. Um assobio, um homem que se baseia no assédio, disfarçado,
como fosse um elogio... Situações violentas e muitas vezes naturalizadas. Estes eram os fundamentos que levaram as
meninas, e todo o seu curso, a apresentar a ideia.

Entretanto, não há nenhuma alternativa que relacione de forma correta o enunciado ao texto.

A alternativa “A”: Acusar a alguien em ambientes públicos
Está incorreta, pois o assédio de rua, segundo o texto, não se encontra em ambientes específicos. O artigo não dá a
informação de quais lugares há a presença de tal assédio.

A alternativa “B”: Acciones o comentarios respetuosos en espacios públicos.
Está incorreta, pois, dentre vários fatores, percebe-se na alternativa o termo “respetuosos” que em uma de suas traduções
para o Português significa “amigável”, caracterizando assim, o assédio como uma ação amigável. Logo torna-se inerente as
características de todo e qualquer assédio.
 

A alternativa “C”: Una forma de asecho de las mujeres hacia los varones
Está incorreta, pois, segundo a alternativa, o texto diz que o assédio de rua é praticado pelas mulheres em relação aos
homens, todavia, em nenhum momento o texto trás de forma implícita ou explícita tal afirmação.

A alternativa “D”: Las acciones y situaciones que siempre ocurren de modo disfrazado.
Está incorreta, pois, a alternativa remete-se ao fato de que o assédio de rua ocorre SEMPRE de modo disfarçado, entretanto
não há a presença da referida relação de condição no artigo.

A alternativa “E”: Acciones que, muchas veces, son socialmente aceptadas.
Está incorreta, pois, o texto é claro ao dizer que o assédio de rua é muitas vezes “naturalizado”, ou seja, estão acostumados
ao vê-lo pelas ruas, naturalizaram-se a isso. A alternativa remete-se a suposição de que muitas vezes o assédio de rua é
aceito pela sociedade. Tal afirmação está incorreta, já que o termo “naturalizar” e “aceitar” não são sinônimos. A população
pode estar naturalizada a se deparar com os atos de assédio, como assobios e “cantadas” de teor agressivo, porém, ser
contrária a tal ação.  O fato de se estar acostumado a visualizar a prática do assédio de rua, não quer dizer, de forma
alguma, a aprovação ou a aceitação dessas atitudes pejorativas. O termo “aceitar” em uma de suas significações, segundo
o dicionário Aurélio, nos informa que aceitar é aprovar ou se admitir algo, já o termo “natural” pode significar a
espontaneidade, naturalidade. Logo, os significados não se correlacionam, visto que nem tudo o que é comum é normal e
aceitável. Portanto essa alternativa também está INCORRETA.

Percebe-se, portanto, que todas as alternativas estão incorretas.

Expostos os devidos argumentos, solicito que a questão contraposta seja ANULADA.

Resposta aos Recursos
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Matéria: Língua Estrangeira - Espanhol

Número da questão: 10
RECURSO NÃO PROCEDE.
No contexto apresentado pelo texto jornalístico publicado em La Nación, é possível afirmar que situações naturalizadas e
ações socialmente aceitas convergem para o mesmo sentido. Conforme ‘Señas: diccionario para la enseñanza de la lengua
española para brasileños’ (2010, p.873), uma das entradas para “natural”, termo do qual deriva “naturalizar”, é a seguinte:
“Que no es extraño o raro; que ocurre normalmente [...] normal”.Sendo assim, e considerando a perspectiva apresentada no
texto jornalístico em questão, é possível depreender que, para que uma situação seja predicada como “naturalizada”, é
necessário que o locutor considere sua aceitabilidade, pois, do contrário, seria inválido imputar à ação tal avaliação.Portanto,
o enunciado da questão 10 completa-se, adequadamente, com a resposta apresentada na alternativa E. Como o próprio
candidato já apontou, as opções A, B, C e D são incorretas.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Língua Estrangeira - Espanhol

Número da questão: 14

Data do Envio: 23/11/16 15:33Inscrição: 7547
Não estou de acordo com o gabarito que considera "Carlos Castellano" como autor da afirmação do último parágrafo. A meu
ver, trata-se de uma questão ambígua, visto que o verbo "describir" não apresenta nenhum elemento anafórico que retome o
discurso de Carlos (que está no antepenúltimo parágrafo). Por sua vez, "la Comisión de Labor Parlamentaria", justifica-se,
tanto por estar mais próximo do discurso do último parágrafo, quanto por concordar também com o verbo "describe". Desse
modo, creio que "la Comisión de Labor Parlamentaria" é uma resposta mais válida que "Carlos Castellano", devido a
proximidade dos termos e de acordo com as normas gramaticais.

Resposta aos Recursos
RECURSO NÃO PROCEDE.
No texto, a "Comisión de Labor Parlamentaria" é mencionada apenas porque se descrevem as etapas pelas quais passam
os projetos apresentados na Banca 25. Por constituir um coletivo de pessoas com função em comum, a Comissão não fala
por si só em discurso direto. Para isso, é necessário um porta-voz, alguém que se pronuncie em nome dela e seja
identificado em sua relação com a Comissão.A fonte consultada para detalhar a Banca 25 é Carlos Castellano, cuja voz
apresenta-se em discurso direto no antepenúltimo parágrafo e é retomada, fazendo uso do mesmo mecanismo linguístico,
no último parágrafo do texto.  Não foi necessário explicitar novamente o sujeito do verbo descrever no último parágrafo, pois
este se refere a mesma pessoa cujo discurso foi relatado anteriormente. Por tanto, a resposta correta é a alternativa E.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Matéria: Língua Estrangeira - Inglês

Número da questão: 13

Data do Envio: 21/11/16 1:38Inscrição: 14189
A questão pede para assinalar a alternativa incorreta, e o gabarito provisório divulgado traz como resposta a alternativa B.
No entanto, a alternativa A, que eu marquei, está incorreta. Ela afirma:
 
A. O trecho "these things are apt to become lost within English-Canada" incica uma tendência do Canadá inglês de perder a
ligação com sua história e seus valores culturais.

No entanto, no texto está claro que o que se diz é que o Canadá *francês* (representado pela província de Quebec) é que
teme perder essa ligação com sua história e seus valores culturais dentro do Canadá inglês, sendo essa uma das razões
que motiva a inclinação ao separatismo de Quebec. Isso se verifica ao analisar o trecho inteiro:

"The clash between French and English-Canada is primarily a cultural clash with Quebec concerned with preserving its own
history, language and values; fearing these things are apt to become lost within English-Canada."

Aqui, "these things" refere-se a "its own history, language and values", enquanto "its own" remete a Quebec; ou seja, a
história, língua e valores do Canadá *francês*, e não inglês.

"within English-Canada" expressa que o que se teme é que a história, língua e valores de Quebec se percam por este estar
imerso no Canadá  inglês (que sabemos formar maior parte do país). E daí vêm o sentimentos separatistas. Não se está
aqui falando de perda da história, língua e valores do Canadá inglês.

Data do Envio: 21/11/16 10:06Inscrição: 19094
A alternativa A está INCORRETA.
O trecho mencionado se refere à ligação com a história e valores culturais que o Quebec (Canadá-Francês) irá perder
dentro do Canadá-Inglês caso não haja o processo separatista.
A questão afirma que o Canadá-Inglês é quem perderia seus valores - Falso.

Data do Envio: 21/11/16 17:04Inscrição: 5628
A alternativa A afirma que a frase citada na tal indica uma tendência do Canadá inglês de perder ligação com sua história e
seus valores culturais. Porém, ao analisar o texto referente a questão, no parágrafo 3, linhas 4 a 6, é perceptível que o
trecho citado na alternativa A se refere ao fato de o Quebec (Canadá francês) ter medo de perder sua cultura no meio do
Canadá inglês, fato exemplificado pela expressão "become lost within" (citada na alternativa) que significa "perder-se dentro
de". Consequentemente, a alternativa A se torna incorreta. A partir disso, é notável a existência de duas alternativas certas,
a que consta no gabarito e a letra A, requerindo o anulamento da questão.

Data do Envio: 22/11/16 10:21Inscrição: 5877
A questão solicita ao candidato que indique a alternativa incorreta e tem como gabarito o item B.

Porém, a assertiva A também tem conteúdo incorreto, pelas causas que se expõe a seguir:

Eis o conteúdo da alternativa A: O trecho “these things are apt to become lost within English-Canada” indica uma tendência
do Canadá inglês de perder a ligação com sua história e seus valores culturais.

Como indica o gabarito, essa seria uma assertiva de conteúdo correto.

Contudo, a leitura do período que antecede essa afirmação (The clash between French and English-Canada is primarily a
cultural clash with Quebec concerned with preserving its own history, language and values;) mostra que há uma preocupação
de Quebec em preservar sua história, língua e valores.

Nesse momento, destaca-se que Quebec é uma região do Canadá de maioria francófona e reconhecida por sua grande
ligação com a cultura francesa.

Retornando ao conteúdo da assertiva do item A, o referente “these things” retoma os termos “history, language and values”,
os quais, salienta-se, são associados, no texto, à Quebec. A íntegra do período diz “fearing these things are apt to become
lost within English-Canada” e traz a ideia de medo ou receio de Quebec em perder sua história, língua e valores no contato
com o Canadá Inglês.

Assim, a correta leitura do período seguinte, objeto da alternativa A (these things are apt to become lost within
English-Canada), não indica uma tendência do Canadá Inglês de perder a ligação com sua história e valores, mas sim o
receio de Quebec (região francófona) de perder tais atributos no seu trato com o Canadá Inglês.

Pelo exposto, conclui-se que a assertiva A tem conteúdo incorreto. Como a questão solicita ao candidato que aponte a
alternativa incorreta, mas possui duas alternativas (A e B), a questão deve ser anulada.

Data do Envio: 22/11/16 11:01Inscrição: 17499
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Matéria: Língua Estrangeira - Inglês

Número da questão: 13

A afirmativa 'A' está equivocadamente correta. Entretanto, se voltar ao texto, encontraremos, entre as linhas 12,13 e 14, que
a tendência de perda da ligação com a história e valores culturais está relacionada ao Canadá Frances e não com o Canadá
Ingles, como diz a alternativa.
" The clash between French and English Canada is primarily a cultural clash with Quebec concerned WITH PRESERVING
ITS OWN HISTORY, LANGUAGE AND VALUES; FEARING THESE THINGS ARE APT TO BECOME LOST WITHIN
ENGLISH CANADA."
Nesse trecho é dito que O Canadá Frances preocupa-se com a preservação de sua história, linguagem e valores. Ele tem
medo de que essas questões sejam perdidas dentro do Canadá INgles.
Logo, a alternativa "a" da questão 13 também está incorreta.

Data do Envio: 22/11/16 13:42Inscrição: 13418
A questão 13 pede para assinalar a alternativa incorreta e, consta no gabarito provisório que a alternativa B é a resposta.
Concordo que esta esteja incorreta, porém, a alternativa A, considerada correta, não procede também, visto que esta diz ‘O
trecho “these things are apt to become lost within English-Canada” indica uma tendência do Canadá inglês de perder a
ligação com sua história e seus valores culturais.’ quando na verdade, o texto deixa claro que é Quebec  - Canadá francês –
que teme perder contato com suas tradições.
É possível compreender isso ao analisar o seguinte trecho, presente no terceiro parágrafo:
“The clash between French and English-Canada is primarily a cultural clash with Quebec concerned with preserving its own
history, language and values; fearing these things are apt to become lost within English-Canada.” 
Nesse trecho, ‘these things’ se refere a ‘its own history, language and values’. ‘Its own’ (sua própria) remete a Quebec, que
faz parte do Canadá francês, ou seja, não é o Canadá inglês que teme perder suas tradições, e sim o Canadá francês.  

Data do Envio: 23/11/16 13:42Inscrição: 382
Conforme o gabarito, a alternativa B realmente está incorreta, visto que o trecho "diversity is supported by governmental
policy" demonstra que a diversidade é apoiada pela política governamental e não apenas tolerada, sendo assim,
INCORRETA. Porém, a alternativa A leva a sua interpretação por meio do trecho “The clash between French and
English-Canada is primarily a cultural clash with Quebec concerned with preserving its own history, language and values;
fearing these things are apt to become lost within English-Canada” mostrando que há uma tendência do Canadá FRANCÊS
(Quebec) de perder a ligação com sua história e seus valores culturais. Isso contraria a afirmativa A, que diz que a tal
tendência vem do Canadá INGLÊS e não do Canadá FRANCÊS, e, portanto, faz com que ela também seja uma das
respostas incorretas, juntamente com a alternativa B.  Sendo assim, a alternativa A e B estão incorretas, portanto, peço a
anulação da questão. Agradeço pela atenção.

Data do Envio: 22/11/16 15:40Inscrição: 2033
A alternativa A fala de uma tendência de o Canadá INGLÊS perder a ligação com sua história e seus valores quando, na
verdade, consta no texto que o Canadá FRANCÊS teme essa perda. Afinal, está escrito, "with Quebec concerned with
preserving its own history, language and values; fearing these things are apt to become lost WITHIN ENGLISH-CANADA."
Logo, tanto a alternativa A quanto a B são INCORRETAS.

Data do Envio: 22/11/16 16:47Inscrição: 2182
O recurso é referente a alternativa B, dada pelo gabarito como correta. As palavras "tolerada" e "supported/apoiado" não
representam idéias antagônicas, uma vez que ao se apoiar/suportar algo, automaticamente, se tolera o mesmo.
Considerando então como alternativa a ser marcada temos a letra A, visto que a proposição é de que seria o Canadá-Inglês
quem estaria perdendo suas ligações com sua história e valores culturais. Segundo o texto na 12° linha, consideramos que o
correto é o Canadá-Francês quem perderia suas ligações, como dito em: "with Quebec concerned with preserving its own his
history, language and values; fearing this things are apt to become lost within English-Canada", em uma tradução livre: o
confronto entre o Canadá francês e o Canadá inglês é, principalmente, um confronto cultural com Quebec preocupado em
preservar sua própria história, idioma e valores; temendo que essas coisas são capazes de se tornar perdidas dentro do
Canadá-Inglês. Assim, é evidente que a alternativa A se contrapõe em relação ao afirmado no texto fornecido, validando a
alternativa como digna de gabarito.

Data do Envio: 22/11/16 16:48Inscrição: 16590
O recurso é referente a alternativa B, dada pelo gabarito como correta. As palavras "tolerada" e "supported/apoiado" não
representam idéias antagônicas, uma vez que ao se apoiar/suportar algo, automaticamente, se tolera o mesmo.
Considerando então como alternativa a ser marcada temos a letra A, visto que a proposição é de que seria o Canadá-Inglês
quem estaria perdendo suas ligações com sua história e valores culturais. Segundo o texto na 12° linha, consideramos que o
correto é o Canadá-Francês quem perderia suas ligações, como dito em: "with Quebec concerned with preserving its own his
history, language and values; fearing this things are apt to become lost within English-Canada", em uma tradução livre: o
confronto entre o Canadá francês e o Canadá inglês é, principalmente, um confronto cultural com Quebec preocupado em
preservar sua própria história, idioma e valores; temendo que essas coisas são capazes de se tornar perdidas dentro do
Canadá-Inglês. Assim, é evidente que a alternativa A se contrapõe em relação ao afirmado no texto fornecido, validando a
alternativa como digna de gabarito. 

Data do Envio: 22/11/16 19:15Inscrição: 1369
A alternativa ''a'' diz respeito que quem tem tendência a perder a ligação com sua história e seus valores culturais é o
Canadá inglês. Contudo, quem tem essa tendência de perder os valores culturais e a história é o Canadá francês, segundo
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o texto.

Data do Envio: 22/11/16 20:12Inscrição: 21469
O gabarito deveria ser alterado para a alternativa A por dois motivos:

1. A alternativa A se mostra incorreta.O motivo  é que a ligação mencionada na assertiva se refere a algo específico de
Quebec. ´

2.Já a alternativa B deveria ser considerada correta pois considerando o contexto subentende-se que a política
governamental mencionada no trecho é a canadense.

Data do Envio: 22/11/16 22:49Inscrição: 9553
Alternativa B é indicada como correta no gabarito. Entretanto "Diversity is supported by governmental policy" demonstra que
a diversidade é FOMENTADA (ativo) ao invés de apenas tolerada (passivo) pelo governo canadense. Não selecionei essa
alternativa justamente por esse motivo. "To support" é um verbo ativo e que não indica passividade. Considerando isso, a
alternativa "A" é a que me parece menos errada e por isso a selecionei.

Data do Envio: 22/11/16 23:18Inscrição: 8363
A alternativa B da questão está realmente incorreta, visto que o termo “support” demonstra que a política governamental
canadense apoia a diversidade, e não somente a tolera. No entanto, com relação à alternativa A, o trecho “The clash
between French and English-Canada is primarily a cultural clash with Quebec concerned with preserving its own history,
language and values; fearing these things are apt to become lost within English-Canada” deixa evidente que há uma
tendência do Canadá FRANCÊS (Quebec) de perder a ligação com sua história e seus valores culturais. Isso contraria a
afirmativa A, que diz que a tal tendência vem do Canadá Inglês, e, portanto, faz com que ela também seja uma das
respostas, juntamente com a alternativa B. Dessa maneira, as alternativas A e B estão incorretas, por isso, peço a anulação
da questão. Obrigado pela atenção! 

Data do Envio: 23/11/16 8:56Inscrição: 849
Enquanto a tradução da frase dada na alternativa B não estava muito precisa, mas parcialmente correta, a alternativa A está
completamente incorreta. A alternativa traz o texto "O trecho “these things are apt to become lost within English-Canada”
indica uma tendência do Canadá
inglês de perder a ligação com sua história e seus valores culturais.", ao ler o texto do qual o trecho foi extraído percebe-se
claramente que não é o Canadá inglês que tem uma tendência de perder suas tradições e sim o Canadá francês, como
pode ser percebido no excerto a seguir: "The clash between French and English-Canada is
primarily a cultural clash with Quebec concerned with preserving its own history, language and values;
fearing these things are apt to become lost within English-Canada.". Fica claro quando lemos o período na íntegra que a
preocupação com a história é da província francesa de Quebec ao se juntar com o Canadá inglês e não o contrário descrito
na questão, uma preocupação do Canadá inglês.

Data do Envio: 23/11/16 11:26Inscrição: 3743
Existe duas afirmacoes incorretas, dando portanto duas alternativas a serem marcas tanto a alternativa A quanto
aalternativa B (que é a que se encontra no gabarito provisório). Anulação.

Data do Envio: 23/11/16 15:45Inscrição: 3293
O texto em análise trata do multiculturalismo no Canadá, dando ênfase no confronto de culturas entre o Canadá francês e
inglês a partir do terceiro parágrafo. Nesse contexto, fica claro ao leitor que a preocupação da parte francesa do país é
manter sua própria cultura ("...Quebec concerning with preserving its own history, language and values;..."), TEMENDO que
esta se perca no Canadá inglês. Ou seja, as coisas que tendem a se perder no Canadá inglês, como entitula a alternativa A,
são os componentes da cultura "francesa" do Canadá (história, língua e valores). Desta forma, a alternativa está
INCORRETA, pois o trecho não diz respeito à tendência do Canadá inglês em perder sua história, mas sim uma provável
tendência da cultura do Canadá francês se diluir na parte inglesa do país.
Ademais, na alternativa B, considerada pelo gabarito provisório, não há erros: de acordo com vários dicionários, como o
dictionary.com, por exemplo, o verbete "support" pode ser definido como: "to undergo or endure, especially with patience or
submission; tolerate."
Sendo assim, pede-se a ALTERAÇÃO de gabarito de B para A.

Resposta aos Recursos
Os recursos procedem.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:
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Data do Envio: 23/11/16 13:50Inscrição: 382
Conforme o gabarito, a alternativa E realmente está correta, dado que as palavras sublinhadas "concerning" e "concerned"
referem-se respectivamente à SOBRE e INTERESSADO. Porém, a alternativa A também está correta, visto que "has been
updated twice" indica em uma ação que começou no passado e CONTINUOU no presente, visto que o termo has been
remete ao present perfect na lingua inglesa, referindo-se a esse tipo de ação.Portanto, peço a anulação da questão, tendo
em vista que a alternativa A e E estão corretas. Obrigado pela atenção.

Resposta aos Recursos
O recurso não procede. A frase está no tempo verbal Present Perfect, na voz passiva. Entre os diversos usos do Present
Perfect, inclui-se a descrição de uma ação concluída em tempo indeterminado no passado. É o caso do enunciado “The
official Canadian policy of multiculturalism has been updated twice”, que indica que a política de multiculturalismo do Canadá
foi atualizada duas vezes: portanto, trata-se de ações já concluídas (ou seja, as emendas já foram feitas), e não de algo que
começou no passado e continua no presente.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Data do Envio: 21/11/16 17:06Inscrição: 9293
A alternativa C esta incorreta pois o "Assalto do vampiro", não faz referência  ao conto "O grande Assalto" sendo desta
forma a alternativa C a incorreta e o gabarito da questão.
Pois o conto o Grande assalto, conta sobre um morador de rua que rouba duas bolas promocionais de uma concessionária,
não tendo nenhum vampiro neste conto.

Data do Envio: 22/11/16 14:19Inscrição: 382
Conforme o gabarito, a alternativa E realmente esta incorreta, visto que os versos citados nessa alternativa remetem ao
poema de Carlos Drummond de Andrade e não ao escritor Manuel Bandeira. Portanto, a alternativa D gera uma certa
ambiguidade, dado que "Balada do Vampiro de Curitiba" trata-se de um texto no qual há frases retiradas do conto original,
sendo assim, se há no VAMPIRO DE CURITIBA, há também na BALADA DO VAMPIRO DE CURITIBA.Dessa maneira,
duas alternativas estão incorretas, a alternativa D e E, portanto, peço a anulação da questão.

Resposta aos Recursos
A alternativa C, da questão 15, “O ‘assalto do vampiro’, no texto, faz referência ao conto ‘O grande assalto’”, está correta,
uma vez que remete-se ao conto “O grande assalto”, de Dalton Trevisan, acunhado literariamente de “o vampiro de
Curitiba”. O trecho do referido conto citado pelo texto é: “- Cê vem com a gente. É uma loja. Nós roubamos o dividimos o
dinheiro. Em partes iguais”. O recurso está totalmente inadequado, pois o conto, objeto de leitura obrigatória para o
vestibular, é “O grande assalto”, de Dalton Trevisan, e não outro.
No que se refere à alternativa D, não há referência ao conto “A balada do Vampiro”, mas apenas uma remissão a uma
alcunha literária do autor. A alternativa E é efetivamente incorreta, uma vez que Manuel Bandeira não é o autor dos versos
citados.
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Literatura Brasileira

Número da questão: 16

Data do Envio: 21/11/16 9:55Inscrição: 19884
O item B sobre o poema de Álvares de Azevedo se refere que em 'febre' e o 'delírio que há de matar' existe, simbolicamente,
um erotismo. Nessa parte do poema (O FANTASMA) são exprimidos ideais de morte, fuga da realidade. Sendo assim, essa
alternativa também estaria incorreta. 

Resposta aos Recursos
Em relação ao recurso apresentado, cumpre observar que a alternativa B da questão 16 afirma que: “ ‘A febre’ e o ‘delírio
que te há de matar’, simbolicamente, estão associados ao desejo sexual nos versos românticos de Álvares de Azevedo”.
Ora, tal afirmativa não anula a presença de outras constelações temáticas no poema, tais como: amor, morte e evasão.
Entretanto, em todo o poema, há um código simbólico ligado ao erotismo, a exemplo: “Espada sangrenta”, “vale”, “trevas
impuras”, “olhos ardentes” e “gemidos nos lábios frementes”. A resposta do Fantasma, associada ao próprio ritmo do
poema, corresponde, portanto, ao sentimento de culpa aliado ao desejo de prazer, capaz de levar à destruição mortal.
Conforme o crítico Antonio Cândido (1986, p. 52), “a resposta do Fantasma se referiria a uma frustração devido ao
sentimento de culpa em face do desejo sexual visto como pecado, mas não obstante indômito, que caracterizava o quadro
da adolescência no tempo do poeta”. Ou, de acordo com Bosi (1974, p.122), “a evasão segue, neste jovem hipersensível a
rota de Eros.” Considerando a justificativa acima, o Recurso não procede.
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Literatura Brasileira

Número da questão: 18

Data do Envio: 21/11/16 17:04Inscrição: 326
Ilustríssimos senhores membros da bancada examinadora do concurso de vestibular 2017, desta instituição de ensino,

RECURSO PARA QUESTÃO 18 - LITERATURA UNIOESTE

18. Em Vestida de preto, de Mário de Andrade, o reencontro do narrador com a prima Maria, por quem este nutriu uma
intensa paixão juvenil, é marcado por um sentimento descrito como:

A. "só tristeza, só vazio" .
B. "a sensação da vontade de Deus".
C. "nada de amores perigosos".
D. "Maria estava comigo em nosso amor".
E.  "indiferença, frieza viva, quase antipatia".

JUSTIFICATIVA
1. O trecho em que o encontro dos personagens é narrado não se enquadra em nenhum dos
 sentimentos acima sugeridos, mesmo que um pouco se aproxime das alternativas ou D ou E.
(Aqui o trecho do encontro)
''Foi este o primeiro dos quatro amores eternos que fazem de minha vida uma grave condensação interior. Sou falsamente
um solitário. Quatro amores me acompanham, cuidam de mim, vêm conversar comigo. Nunca mais vi Maria, que ficou pelas
Europas, divorciada afinal, hoje dizem que vivendo com um austríaco interessado em feiras internacionais. Um aventureiro
qualquer. Mas dentro de mim, Maria... bom: acho que vou falar banalidade.''

Diante disso, sugiro que a questão seja anulada.

Resposta aos Recursos
O trecho que comprova o reencontro do narrador com a prima Maria não é o citado pelo Recorrente, mas sim o que segue:
"Bom, tinha que visitar Maria, está claro, éramos 'gente grande' agora. [...] Contemplando a gravura cor-de-rosa, senti de
sopetão que tinha mais alguém na saleta, virei. Maria estava na porta, olhando pra mim, se rindo, toda vestida de preto.
Olhem: eu sei que a gente exagera em amor, não insisto. Mas se eu já tive a sensação da vontade de Deus, foi ver Maria
assim, toda de preto vestida, fantasticamente mulher." (CONTOS NOVOS, 1980, p. 17). Se o Recorrente ler o conto com
cuidado e atenção, verá que esta passagem justifica o próprio título do conto em questão (Vestida de preto). Portanto, a
alternativa B está correta e o recurso é improcedente.
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Respostas aos Recursos
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Matéria: Português

Número da questão: 1

Data do Envio: 20/11/16 23:33Inscrição: 2660
Durante a prova do concurso vestibular, as instruções da prova e o edital não especificaram se o retângulo superior da prova
- aquele em branco acima das linhas da redação - era para colocar qual das propostas foi selecionada ou se era para
colocar o título. Quando perguntado às fiscais de sala, elas também não souberam informar, assim como a coordenação do
IFPR. Me senti prejudicada pelo fato de que não sabia se era o lugar reservado para o titulo ou para colocar qual a opção da
proposta. Fui orientada por uma das fiscais de não por título e nem a proposta naquele retângulo, e temo pelo meu
desempenho. Cordialmente. 

Data do Envio: 22/11/16 14:28Inscrição: 11274
Ao coletar minha digital, a própria fiscal, sujou,(em pouca quantidade) minha folha do gabarito, abaixo da área de
preenchimento. Quando entreguei minha folha para a outra fiscal que estava na sala, ela me avisou que eu poderia ser
desclassificada. Sala numero 10, carteira 4. 

Resposta aos Recursos
Os recursos NÃO dizem respeito à prova de Língua Portuguesa.
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Português

Número da questão: 5

Data do Envio: 21/11/16 18:58Inscrição: 4326
Tanto a B quanto a D estão corretas

Data do Envio: 22/11/16 9:09Inscrição: 11167
A alternativa B está incorreta, visto que a conjunção "ou", nesse caso, estabelece uma relação de exclusão e não de
alternativa. Portanto, a alternativa correta é a B, uma vez que é a única que está correta.

Data do Envio: 23/11/16 12:59Inscrição: 7746
A alternativa B afirma corretamente que existe uma relação alternativa entre deficiência "física" e "intelectual" e que esta é
estabelecida pela conjunção "ou". Entretanto, a alternativa D também contém um enunciado válido. O pronome aqueles em
"(...) aqueles que ela procura nomear (...)"  remete às pessoas com quaisquer tipos de deficiência, e isto inclui as pessoas
com alguma deficiência física ou intelectual. O erro parece estar relacionado ao uso de "isoladamente", já que não se abstrai
se é o pronome "aquele " isolado do texto (Como está escrito "O pronome aquele, isoladamente, remete às pessoas com
alguma deficiência física ou intelectual") ou se é aquilo a que ele se refere. No segundo caso, o enunciado poderia ser "O
pronome aqueles remete, isoladamente, às pessoas com alguma deficiência física ou intelectual" e estaria, certamente,
errada. Todavia, com a forma presente na prova, a interpretação é dúbia e pode incorrer em erro.

Portanto, sugiro a anulação da questão, visto que há duas alternativas igualmente corretas. 

Data do Envio: 23/11/16 11:44Inscrição: 1529
De acordo com o gabarito provisório, foi considerada correta a alternativa B. Porém, considera-se relação alternativa
orações ou palavras que expressam ideia de alternância ou escolha, indicando fatos que se realizam separadamente. Dessa
forma, ao considerar a conjunção "ou" apenas como alternativa, no período citado no enunciado, exclui-se a possibilidade de
o referido indivíduo poder apresentar ambas deficiências, física e intelectual, numa relação de adição. Assim, a alternativa,
da forma como está elaborada, induz ao erro do candidato.

Data do Envio: 23/11/16 14:20Inscrição: 21435
Conforme depreendido do livro Rosae: linguística histórica, história das línguas e outras histórias (Lobo, Tânia et al,
EDUFBA,2012, página 198)  no qual: "A coordenação aditiva pode construir-se....sindeticamente,....com a conjunção
disjuntiva "ou"...", temos que a conjunção disjuntiva "ou" pode assumir outras relações além da explicitada na alternativa B
da questão 5, qual seja: "alternativa".
Considerando a frase exposta na alternativa B, "As pessoas que têm algum tipo de deficiência física ou intelectual
costumam ser chamadas...", e considerando que a conjunção "ou" pode constituir uma relação aditiva, temos que a questão
B também deveria ser marcada como errada, pois fica claro que o autor teve a intenção de incluir tanto os deficientes
físicos, quanto os deficientes intelectuais em sua afirmação, relação essa de aditividade e não de alternatividade.
Dessa forma, solicito a anulação da questão por não possuir resposta correta.

Resposta aos Recursos
Os candidatos alegam ou dupla possibilidade de resposta para a questão, quais sejam as alternativas “B” e “D”, ou
simplesmente alegam que a alternativa “B” estaria incorreta e, portanto, não haveria resposta adequada para a proposta
apresentada. Como “A”, “C” e “E” não são problematizadas, resta mostrar que as ponderações sobre “B” e “D” NÃO
procedem. Quanto à alternativa “D”, ela não pode ser considerada correta, uma vez que o pronome “aqueles”,
“isoladamente”, NÃO remete “às pessoas com alguma deficiência física ou intelectual”, mas a “portadores de necessidades
especiais”. Veja-se, inclusive, que o pronome em destaque concorda em gênero com “portadores” e não com “pessoas”, o
que confirma ainda mais o uso do recurso remissivo como se referindo ao primeiro termo (portadores) e não ao segundo
(pessoas). Quanto à afirmação de que a alternativa “B” estaria incorreta, pelo fato de o “ou” ser (ou produzir o efeito) aditivo
e não alternativo, a afirmação NÃO procede, uma vez que esta conjunção, enquanto expressão de alternância, opção ou
escolha, pode ocorrer de forma exclusiva, como em “estuda ou reprova”, ou de forma inclusiva, como em “deficiência física
ou intelectual”. Se o “ou” deste segundo caso fosse aditivo e, então, ele pudesse ser substituído por “e”, por exemplo, a
pessoa em causa teria que apresentar as duas deficiências (física e intelectual) e não, alternativamente, uma (física ou
intelectual). Neste sentido, os portadores de que fala o texto podem apresentar apenas deficiência física ou apenas
deficiência intelectual, o que comprova a possibilidade “disto ou daquilo” e não “disto e daquilo”. Assim, a única alternativa
correta é a “B”, os recursos NÃO procedem e nem a questão deve ser anulada.
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Português

Número da questão: 6

Data do Envio: 21/11/16 15:03Inscrição: 1941
De acordo com o texto referente a questão, o termo "Especial" é usado no contexto de especificidade, embora possa ser
considerada um eufemismo.
Trecho:"Especial", naturalmente, é um termo mais adequado, pois substitui a ideia de exceção pela de especificidade. Como
sabemos, no entanto, (...), o que PODE FAZER PARECER que se está empregando um eufemismo.
Portanto, a alternativa C) (O uso da palavra "Especial" SE CONSTITUI num eufemismo) também é incorreta, pois o especial
de "Necessidade Especial" originalmente não veio de um eufemismo.

Data do Envio: 22/11/16 21:49Inscrição: 19145
QUESTÃO 6 – Segundo o texto, marque a alternativa INCORRETA. 
a) Pode-se afirmar que parte da sociedade ainda entende a deficiência como doença.
?b) O uso de expressões como portador e especial, no texto, são palavras tão ofensivas quanto nigger.
c) O uso da palavra Especial se constitui num eufemismo, ou seja, é uma expressão cujo objetivo é suavizar outra.
d) As pessoas com deficiência física ou intelectual são minorias, mas não deixam de se posicionar em relação às
expressões que buscam defini-las, ao repelirem, por exemplo, o uso de portadoras.
e) O uso de expressões politicamente corretas busca minimizar as relações de preconceito entre a sociedade em geral e as
pessoas portadoras de deficiências física ou intelectual.

O gabarito provisório apresenta como resposta correta a letra “B”, entretanto na alternativa de letra “D”, o uso de portadoras
no plural me causou muitas dúvidas pois não foi utilizado dessa maneira no texto, onde o termo repelido foi o termo
portador, no singular, podendo gerar duplo entendimento, e dessa maneira ao meu ver a alternativa também estaria
incorreta, assim como a alternativa “B”, possuindo duas alternativas a serem assinaladas na questão, portanto, no meu
entendimento a questão é passível de anulação.

Resposta aos Recursos
A questão 6 solicita ao candidato que marque a alternativa INCORRETA. E essa relação (CORRETO/INCORRETO) deve
ser resolvida a partir do texto proposto para a leitura. A alternativa B é a única que NÃO se pode afirmar a partir do texto.
Vejamos o porquê:
A palavra "portador" é, segundo o texto, ofensiva em virtude de estabelecer uma relação discursiva com a palavra "doença".
Não é o caso da palavra "especial". Em nenhum momento se diz sobre esse efeito ofensivo. O que já indicaria ser esta
alternativa a INCORRETA. 
Não se afirma, em momento algum da questão, que a palavra "especial" tem origem em um eufemismo, mas que se
constitui como tal, uma vez que ela suaviza ou minimiza o peso conotador da expressão "portador de necessidades
especiais".
Um outro recurso diz respeito ao uso da palavra "portadores" (plural) NÃO ter sido usada no texto e isso produzir no
candidato uma dúvida quanto ao seu emprego. Mesmo que não tivesse aparecido no texto a palavra no plural (o que não é o
caso), a questão NÃO trata disso. Trata, no entanto, do que a palavra pode produzir como efeito de sentido.
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Questões da TARDE

Matéria: Biologia

Número da questão: 1

Data do Envio: 22/11/16 10:52Inscrição: 17499
Em relação a esta questão, a primeira altenativa diz que O Reino Unido foi um dos seis países fundadores das entidades
CEE e CECA uma vez que o Reino Unido entrou em 1973, após a criação do bloco CEE( comunidade economica europeia)
Ou seja essa afirmativa é falsa.
Já a terceira, seu erro situa-se em aplicar como verdadeiro a afirmação de que o Reino Unido aderiu ao euro desde o início
da circulação em 2002. Entretanto, a adoção do euro-em 1999- tanto o Reino Unido, como Suécia e Dinamarca não
participaram da eurozona.
Já a ultima alternativa também está equivocadamente falsa, uma vez que o acordo Schengen não foi assinado pelo Reino
Unido.
Desse modo, a única alternativa plausível seria a "A"

Data do Envio: 22/11/16 13:19Inscrição: 11314
Musculatura esquelética contém células cilíndricas multinucleadas muito longas dispostas em feixes que apresentam
estriações transversais. Sendo assim, a resposta poderia ser tanto o coração que é formado por músculo cardíaco, ou o
bíceps que é formado por músculo esquelético.

Data do Envio: 22/11/16 14:40Inscrição: 12964
De acordo com o gabarito proposto pela UNIOESTE, a resposta da questão seria a alternativa "D" que considera a terceira
afirmação verídica ("O Reino Unido integra o espaço econômico do € euro e aderiu a esta moeda desde..."). Entretanto, tal
fato não é verdadeiro. Por mais que o euro tenha sido introduzido em 1 de janeiro de 1999 e tornou-se a nova moeda oficial
de 11 Estados-Menbros da União Européia, dois países participantes dispensaram a zona do euro. O Reino Unido e a
Dinamarca optaram pela exclusão dessa padronização do dinheiro. No caso do Reino Unido, este orefiriu manter sua moeda
tradicional, a libra esterlina. Além de se beneficiar da independência financeira do país - em relação ao bloco econômico - a
não adesão garantiu autonomia da dua política monetária e por consequência, da própria economia. Portanto, a resposta da
questão está incorreta cabendo a utilização desse recurso para anulação.
Fontes: http://análisedepolíticaeuropéia.blogspot.com.br/2015/11/reino-unido.html
http://bbc.com/portuguese/internacional-36555376 http://ec.europa.eu/economy_financeira/euro/índex_pt.htm

Data do Envio: 22/11/16 15:33Inscrição: 12956
Ao se referir à presença de um a dois núcleos a questão gera ambiguidade, atrapalhando a resolução da prova. Assim, cabe
a este recurso a anulação da questão 1 mediante ambiguidade e erro conceitual.
Citações:
"Apesar de serem chamadas também de fibras musculares, as unidades que compõem esse tecido são células dotadas de
um único núcleo, e não sincicios multinucleados como as fibras estriadas esqueléticas. "(Amabis e Martho, edição de
professor, volume 1, página 328, Segunda edição)
"Células musculares estriadas cardíacas (fibras cardíacas), em secção longitudinal. Pares de setas demarcam as zonas
juncionais nos limites esquerdo (E) e direito(D) da célula ao centro. Seu núcleo centralestá indicado (cabeça de seta). Estas
regiões de contato com as células vizinhas são denominadas discos intercalares." (
http://www.ufrgs.br/biologiacelularatlas/morfo10.htm )

Resposta aos Recursos
Recurso não procede.
As características morfológicas abordadas no enunciado da questão fazem referência, única e exclusivamente às células
musculares estriadas cardíacas. Estas células são caracterizadas morfologicamente por serem cilíndricas, ramificadas,
unidas pelas suas extremidades por meio de complexos juncionais especializados denominados discos intercalares, sendo
estes considerados como características morfológicas exclusivas e diagnósticas das células cardíacas, diferenciando-as das
células musculares estriadas esqueléticas. 
Além disso, as células musculares estriadas cardíacas apresentam estriações transversais e possuem, em geral, um núcleo
localizado centralmente, mas existem também células com dois núcleos. 
“Item 5.2 Tecido muscular estriado cardíaco: [...] apresenta miócitos estriados com um ou dois núcleos centrais [...]”.

Lopes, S.; Rosso, S. Biologia. Volume único. São Paulo: Ed. Saraiva, 2005, p. 169.
Junqueira, L.C.; Carneiro, J. Histologia Básica. 11 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2011, p. 197.
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Biologia

Número da questão: 3

Data do Envio: 21/11/16 17:07Inscrição: 1941
A afirmação II pode ser considerada correta, pois a concentração de CO2 e a intensidade luminosa favorecem o aumento da
taxa fotossintética. Porém, em um certo momento, a taxa fotossintética torna-se constante.
A premissa de "Maior concentração de CO2 e a intensidade luminosa, maior será a taxa fotossintética" é verdadeira.
Portanto, há 3 afirmações corretas:I, II, IV.

Data do Envio: 22/11/16 10:54Inscrição: 12539
A alternativa II também está verdadeira, ocasionando que não há nenhum gabarito para a questão.

II- Quanto maior a concentração de CO2 e a intensidade luminosa, maior será a taxa fotossintética;
Justificativa: "
O CO2 (gás carbônico ou dióxido de carbono) é o substrato empregado na etapa química como fonte do carbono que é
incorporado em moléculas orgânicas. As plantas contam, naturalmente, com duas fontes principais de CO2: o gás
proveniente da atmosfera, que penetra nas folhas através de pequenas aberturas chamadas estômatos, e o gás liberado na
respiração celular. 
Sem o CO2, a intensidade da fotossíntese é nula. Aumentando-se a concentração de CO2 a intensidade do processo
também se eleva. Entretanto, essa elevação não é constante e ilimitada. Quando todo o sistema enzimático envolvido na
captação do carbono estiver saturado, novos aumentos na concentração de CO2 não serão acompanhados por elevação na
taxa fotossintética" (http://www.sobiologia.com.br/conteudos/bioquimica/bioquimica17.php). Portanto, quanto maior for a taxa
de CO2, maior também será a taxa de fotossíntese, aumentando-se um, aumenta-se outro. Ainda que haja uma quantidade
de substrato máxima, a alternativa não afirma que aumentando-se INDEFINIDAMENTE a quantidade de CO2 a fotossíntese
também aumenta. E como a quantidade de CO2 não é responsável por diminuir a taxa fotossintética em nenhum aspecto,
então dizer que quanto maior é a concentração de CO2, mais fotossíntese faz a planta, é uma verdade. Visto que, na própria
equação da fotossíntese, a quantidade de CO2 e de glicose (produto da fotossíntese) são grandezas diretamente
proporcionais.

Data do Envio: 22/11/16 13:50Inscrição: 16769
a alternativa II dada como incorreta, poderia ser revista como correta, haja visto que embora a concentracao de CO2 e de
luminosidade aumentem a taxa de fotossintese até certo valor, a questao nao deixa isso claro.
Da forma como está escrita "Quanto maior a concentracao de CO2 e a intensidade luminosa, maior será a fotossintese" está
correta, uma vez que aumentando a concentracao de ambas as caracteriticas, a taxa de fotossintese aumenta.
Estaria incorreta se afirmasse que qualquer concentracao aumenta a taxa de fotossintese.
A alternativa ficou vaga e permitiu essa outra interpretacao, haja vista que ela nao esta bem especifica.

Data do Envio: 23/11/16 16:19Inscrição: 19906
I – O item é VERDADEIRO. A energia luminosa é captada por pigmentos presentes nos coroplastos e os principais são
clorofila a e b. 
II – O item é VERDADEIRO. 
Capítulo 15, Página 358, Item 15.3 – Nutrição Orgânica das plantas. Fotossíntese.  Fatores que afetam a fotossíntese.
“A fotossíntese é afetada por diversos fatores, entre os quais se destacam: a temperatura, concentração de CO2 na
atmosfera e a intensidade e o comprimento de onda da luz. [...] Nessa situação, verifica-se que a taxa de fotossíntese
aumenta proporcionalmente à medida que aumenta a concentração de CO2, até esta atingir 0,3%, cerca de 10 vezes a
concentração atmosférica normal [...] Em condições ideais de temperatura e concentração de gás carbônico atmosférico, a
taxa de fotossíntese aumenta proporcionalmente ao aumento da luminosidade, até atingir certo valor-limite, chamado de
ponto de saturação luminosa”. [...]

III – o item é FALSO. 
Capítulo 15, Página 358, Item 15.3 – Nutrição Orgânica das plantas. Fotossíntese.  Fatores que afetam a fotossíntese.
“A fotossíntese é afetada por diversos fatores, entre os quais se destacam: a temperatura, concentração de CO2 na
atmosfera e a intensidade e o comprimento de onda da luz”.

IV – O item é VERDADEIRO. O ponto de compensação fótico é analisado por corresponder à intensidade energia luminosa
na qual a taxa de respiração e a de fotossíntese se equivalem.

Amabis, José Mariano. Fundamentos da Biologia moderna: volume único / José Mariano Amabis, Gilberto Rodrigues Martho.
- 4. Ed. – São Paulo: Moderna, 2006.

O gabarito provisório disponibilizado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná está parcialmente correto. O gabarito
provisório alegou como correta a opção de resposta “B”, entretanto, com os argumentos acima expostos, conclui-se que há
três alternativas corretas: I, II e IV. Como não há essa opção de resposta, solicito que seja feito a correção de acordo com
as justificativas acima, sendo corretas alternativas “A” e “B”.

Resposta aos Recursos
Recurso não procede. 
A questão exigia dos candidatos conhecimento geral sobre aspectos gerais da fotossíntese e sobre alguns fatores que



Concurso Vestibular 2017

Página 16 de 54

Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Biologia

Número da questão: 3
interferem neste processo. 
A afirmativa II apresenta o seguinte texto: “Quanto maior a concentração de CO2 e intensidade luminosa, maior será a taxa
fotossintética”. No processo de fotossíntese a taxa não é ilimitada, uma vez que a saturação enzimática é um dos fatores
limitantes. Este conhecimento é um conteúdo de ensino médio, e necessário para a dedução lógica da questão.

Assim, a afirmativa II ao afirmar que quanto maior a concentração de CO2, maior a taxa fotossintética, é incorreta, pois dá a
ideia de que o processo é ilimitado. Da maneira como foi redigido na questão, sem nenhuma ressalva, o texto afirma que as
variáveis são diretamente relacionadas e que quanto maior for o valor de uma, maior será da outra, ilimitadamente. 

Amabis, J.M.; Martho, G.R. Biologia dos organismos, Vol. II. 3ª ed. São Paulo: Ed. Moderna, 2010, p. 212.
Silva Junior, C.; Sasson, S. Biologia, Vol. II. São Paulo: Ed. Saraiva, 2005, p. 481.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Data do Envio: 23/11/16 16:36Inscrição: 3293
Há um erro de definição em todas as alternativas desta questão: na verdade, a reprodução assexuada do parasito ocorre no
interior dos cistos no INTESTINO, e não no estômago (parede gástrica) do inseto. "(...) A fusão dos gametócitos leva a
formação do oocisto, em célula do epitélio intestinal do mosquito.(...)" (Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul:
http://www.ufrgs.br/para-site/siteantigo/Imagensatlas/Protozoa/Plasmodium.htm). Este ciclo intestinal fica claro também
neste artigo do "The Journal of Cell Biology" (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3444787/figure/fig1/), onde o
autor afirma que que os gametócitos se desenvolvem em gametas no INTESTINO (gut) do mosquito: " Gametocytes, formed
from the asexual blood stage, are taken up by a feeding mosquito into the gut where they mature to form male and female
gametes.". 
Este erro de definição é passível de causar dúvida no candidato, que poderia cogitar a existência de outros ciclos fora de
seu conhecimento.
Além disso, buscando na WEB referências para este embasamento, encontrou-se tal definição equivocada, com AS
MESMAS PALAVRAS, numa correção de vestibular da Universidade Federal Fluminense, de 1997
(http://www.coseac.uff.br/vest97/provas/bio_a_1.htm). Trata-se de uma sugestão de resposta da coordenação da UFF para
uma questão discursiva de biologia, que parece ter sido transcrita literalmente na formulação das alternativas. Não é
admissível que a UNIOESTE reutilize, sem revisão, uma fonte tão frágil em seu processo seletivo.
Pelo exposto, pede-se a ANULAÇÃO da questão.

Resposta aos Recursos
Recurso não procede.  
A questão exigia o conhecimento de conteúdos clássicos que são abordados no ensino médio e em vestibulares de todo
território nacional. Todo conteúdo abordado no enunciado da questão foi baseado em literatura específica de ensino médio.
“[...] Ao sugar o sangue de uma pessoa doente, o mosquito transmissor pode ingerir hemácias contendo gametócitos, que
amadurecem no estômago do inseto, formando gametas masculinos e femininos. A união dos gametas dá origem a um ou
mais zigotos, que se instalam na parede estomacal do mosquito. Cada zigoto origina milhares de esporozoítos; estes são
liberados nas cavidades corporais do inseto e migram para suas glândulas salivares, de onde podem ser transmitidos para
pessoas sadias.”
Amabis, J.M.; Martho, G.R. Biologia dos organismos, Vol. II. 3ª ed. São Paulo: Ed. Moderna, 2010, p. 96.

Outra referência também muito utilizada em ensino médio também apresenta a mesma informação:
“[...] No interior de algumas hemácias, originam-se formas sexuadas do parasita, que se diferenciarão em gametas somente
se atingirem o estômago do mosquito. Isso acontece quando o inseto suga o sangue de uma pessoa doente. Os gametas se
unem na luz do estômago[...]”.
Silva Junior, C.; Sasson, S. Biologia, Vol. II. São Paulo: Ed. Saraiva, 2005, p. 217.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Data do Envio: 21/11/16 16:46Inscrição: 19519
A questão 10 de Filosofia cobra do aluno uma alternativa que não esteja em conformidade com o trecho apresentado. Tal
trecho esclarece a relação entre saber científico e filosófico, dotados de CONFLITOS criados pelas reflexões filosóficas.
Uma relação de INSTABILIDADE, CONTRADIÇÕES e CONTROVÉRSIAS entre a filosofia e os conceitos científicos, fato
que contribui com a busca incessante de respostas. Nesse sentido, a alternativa "A" seria a resposta correta segundo a
professora doutora pela UFSM em filosofia, professora titular do Instituto Federal Farroupilha, Liliana Souza. Segundo o
relato (como consta no trecho) de um dos maiores estudiosos de Immanuel Kant, o escritor de "O papel do espaço na
elaboração do pensamento kantiano", Gérard Lebrun, fica claro que se trata da relação conflituosa entre o pensamento
filosófico e a ciência, explicitada por Kant no seu livro "Crítica da razão pura", onde o filósofo alemão remete a
INSTABILIDADE gerada no conhecimento desde as primeiras reflexões filosóficas, em que várias teorias (desde a água até
o ar) eram usadas para explicar a vida, sempre com a INCERTEZA muito presente. Assim, a alternativa "A": "A filosofia
esteve presente nas formulações pioneiras que conferiram estabilidade a diversos campos da investigação científica" NÃO
se coaduna com a relação apresentada no trecho. Portanto, para prezar pela justiça do exame, a alternativa "A" deve ser a
considerada a correta.

Data do Envio: 22/11/16 13:26Inscrição: 11314
De acordo com o trecho citado, a filosofia e a ciência não se separam desde a Revolução Científica e a alternativa B não se
coaduna com o trecho citado na questão. Já a alternativa E se coaduna com o trecho de acordo com o trecho :"Que
apareçam contradições(...), que nasçam controvérsias(...), e bem depressa o cientista volta a tornar-se filósofo."

Data do Envio: 22/11/16 21:02Inscrição: 7626
Acerca desta questão a alternativa "E" acaba trazendo uma coadunação com o texto. Assim venho pedir a anulação da
mesma. Pelo fato de que as contradições e controversas na ciência não são produtos do filosofar, mas elas só podem vir
atonas com as reflexões tipicamente filosóficas, de certo modo para se refletir sobre as contradições cientificas o filosofo é
um elemento importante.  

Resposta aos Recursos
A questão 10 não exige do candidato que indique uma alternativa que corretamente estabeleça a relação entre Filosofia e
Ciência. Na História da Filosofia, há várias caracterizações dessa relação. A questão exige que o candidato indique a
alternativa que não se coaduna com a visão apresentada em um trecho de um pequeno texto de Gérard Lebrun. 
Nesse trecho, Lebrun afirma que, no passado, filósofos eram, ao mesmo tempo, cientistas e que não o são atualmente
porque os campos de investigação científica adquiriram estabilidade. Além disso, o fato de ciência e filosofia serem hoje
investigações separadas não quer dizer que o cientista deixará, de uma vez por todas, de recorrer à reflexão filosófica caso
contradições e controvérsias evidenciem tal necessidade. Tais afirmações são consistentes com as afirmações expressas
nas alternativas “A” e “B”.
Por outro lado, a alternativa "E" afirma que as contradições e controvérsias são o resultado de reflexões filosóficas, enquanto
que o trecho de Lebrun afirma que a reflexão filosófica é o resultado de contradições e controvérsias surgidas na atividade
científica. Essa é a única alternativa que não pode ser verdadeira caso o trecho citado seja verdadeiro e, nesse sentido, é a
única que não se coaduna com ela.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Data do Envio: 23/11/16 8:52Inscrição: 6750
RECURSO PARA QUESTÃO 12 - FILOSOFIA UNIOESTE:

"Somos como navegantes em mar aberto que têm de reconstruir seu navio, mas nunca podem recomeçar desde o princípio.
Quando uma viga é retirada, uma nova tem de ser imediatamente recolocada em seu lugar e, para tanto, o restante do navio
é usado de apoio. Desse modo, com vigas velhas e troncos flutuantes, o navio pode ser completamente refeito, mas apenas
por reconstrução gradual." (Otto Neurath, Empirismo e Sociologia).

A imagem do navio de Neurath ilustra o antifundacionalismo do autor. Embora o pensamento antifundacional seja bastante
diverso e diferentes ideias sejam articuladas pelos seus defensores, esses, de modo geral...

a) ...assumem que as descrições científicas do mundo são o ponto de partida de todo filosofar.
b) ...pressupõem uma certeza sólida e inabalável, capaz de servir de fundamento permanente do saber.
c) ...alegam que, sem fundamentos últimos, todas as opiniões são igualmente merecedoras de crença.
d) ...consideram que a justificação de uma crença particular dependem de outras crenças que assumimos.
e) ...mantém a esperança de encontrar um método universal para justificar definitivamente o conhecimento.

JUSTIFICATIVAS DO RECURSO:

1. CONTEÚDO NÃO ESTAVA PRESENTE NO EDITAL: 

- O enunciado da questão analisada, refere-se a um excerto do pensamento de Otto Neurath, POSITIVISTA LÓGICO e uma
das principais figuras do Círculo de Viena. Entretanto, o manual do candidato do presente vestibular, localizado sob o
endereço eletrônico <http://www5.unioeste.br/portal/arquivos/vestibular/publicacoes/2016/Manual_do_Candidato.pdf> em
sua página 17, onde trata dos conteúdos programáticos da disciplina de Filosofia, em NENHUM momento elenca
POSIVISMO LÓGICO ou CÍRCULO DE VIENA como um dos conteúdos passíveis de serem cobrados, sendo bastante
específico em relação a quais seriam as teorias contidas no quesito FILOSOFIA DA CIÊNCIA.

2. ENUNCIADO COM INTERPRETAÇÃO CONFUSA:

- O enunciado da questão cita o pensamento de Neurath como antifundacionalista, em seguida apontando que há
DIVERGÊNCIAS TEÓRICAS em relação à conceituação do antifundacionalismo. Em seguida solicita que o candidato julgue
qual o pensamento antifundacional que, de MODO GERAL, se equivale ao pensamento dos demais defensores da vertente
citada. Ora:
a) não há definição de antifundacionalismo presente no texto ou no enunciado.
b) não há referência sobre quem sejam seus principais defensores, e em quais períodos históricos seus pensamentos se
fizeram presentes.
c) é impossível definir DE MODO GERAL uma teoria que depende de uma conceituação ESPECÍFICA, principalmente
quando o texto cita UM ÚNICO AUTOR como representante de uma corrente de pensamento.

3. ALTERNATIVA CORRETA: LETRA C

- As alternativas propostas, supunham que o candidato devesse ter o conhecimento a respeito da definição de
antifundacionalismo. Por FUNDACIONALISMO nas palavras do comentador Blackburn, trata-se de "o ponto de vista
epistemológico segundo o qual o conhecimento deve ser concebido como uma estrutura que se ergue a partir de
fundamentos CERTOS e SEGUROS". (in: BLACKBURN, S. Dicíonário Oxford de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 1997.)
- Se no fundacionalismo o conhecimento se ergue sobre fundamentos CERTOS e SEGUROS, por analogia (já que a
questão nos solicita uma análise GENERALISTA) compreende-se que o ANTIFUNDACIONALISMO se ergue sobre
fundamentos INCERTOS e INSEGUROS, assemelhando-se, nesse ponto, a uma perspectiva RELATIVISTA ou até mesmo
PRAGMÁTICA. Nesse raciocínio a alternativa "C" é a que se apresenta com maior coerência.

4. DUPLICIDADE TEÓRICA

- Como toda a resolução da questão partia do pressuposto que a teoria de Otto Neurath é ANTIFUNDACIONALISTA, vale a
pena citar que há teóricos que defendem veementemente o POSITIVISMO LÓGICO, do qual Neurath partilhava, como
FUNDACIONALISTA. Dentre estes destaca-se Willard van Orman Quine, renomado Filósofo norte-americano, que ao ser
citado por Sofia Miguens na obra "Compreender a Mente e o Conhecimento" (1969), na página 128, afirma o seguinte:

"Antes de dizer quais são os dogmas a que Quine se refere em Two Dogmas of Empiricism e quem os defende, quero
sublinhar que apesar de se poder reponder à pergunta «O que aconteceu depois do postivismo lógico?» com a referência a
uma critica ao empirismo (Dois Dogmas do
Empirismo parece um titulo crítico do empirismo), Quine é um empirista. Só que Quine é um empirista sofisticado, que não
concorda com o aspecto FUNDACIONALISTA do empirismo clássico e do POSITIVISMO LÓGICO". 
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- Ou seja, se a questão aponta o positivista lógico Otto Neurath como ANTIFUNDACIONALISTA e ele se apresenta como
FUNDACIONALISTA, a resolução da questão passa a ser prejudicada.

Dadas as devidas justificativas, solicito que a seguinte questão seja ANULADA.

Data do Envio: 23/11/16 11:29Inscrição: 3743
1-Conteúdo não estava presente no edital.
2- Enunciado confuso.
3-Alternativa correta letra C, portanto erro no gabarito provisório.

Data do Envio: 23/11/16 12:40Inscrição: 20248
RECURSO PARA QUESTÃO 12 - FILOSOFIA UNIOESTE:

"Somos como navegantes em mar aberto que têm de reconstruir seu navio, mas nunca podem recomeçar desde o princípio.
Quando uma viga é retirada, uma nova tem de ser imediatamente recolocada em seu lugar e, para tanto, o restante do navio
é usado de apoio. Desse modo, com vigas velhas e troncos flutuantes, o navio pode ser completamente refeito, mas apenas
por reconstrução gradual." (Otto Neurath, Empirismo e Sociologia).

A imagem do navio de Neurath ilustra o antifundacionalismo do autor. Embora o pensamento antifundacional seja bastante
diverso e diferentes ideias sejam articuladas pelos seus defensores, esses, de modo geral...

a) ...assumem que as descrições científicas do mundo são o ponto de partida de todo filosofar.
b) ...pressupõem uma certeza sólida e inabalável, capaz de servir de fundamento permanente do saber.
c) ...alegam que, sem fundamentos últimos, todas as opiniões são igualmente merecedoras de crença.
d) ...consideram que a justificação de uma crença particular dependem de outras crenças que assumimos.
e) ...mantém a esperança de encontrar um método universal para justificar definitivamente o conhecimento.

JUSTIFICATIVAS DO RECURSO:

1. CONTEÚDO NÃO ESTAVA PRESENTE NO EDITAL: 

- O enunciado da questão analisada, refere-se a um excerto do pensamento de Otto Neurath, POSITIVISTA LÓGICO e uma
das principais figuras do Círculo de Viena. Entretanto, o manual do candidato do presente vestibular, localizado sob o
endereço eletrônico <http://www5.unioeste.br/portal/arquivos/vestibular/publicacoes/2016/Manual_do_Candidato.pdf> em
sua página 17, onde trata dos conteúdos programáticos da disciplina de Filosofia, em NENHUM momento elenca
POSIVISMO LÓGICO ou CÍRCULO DE VIENA como um dos conteúdos passíveis de serem cobrados, sendo bastante
específico em relação a quais seriam as teorias contidas no quesito FILOSOFIA DA CIÊNCIA.

2. ENUNCIADO COM INTERPRETAÇÃO CONFUSA:

- O enunciado da questão cita o pensamento de Neurath como antifundacionalista, em seguida apontando que há
DIVERGÊNCIAS TEÓRICAS em relação à conceituação do antifundacionalismo. Em seguida solicita que o candidato julgue
qual o pensamento antifundacional que, de MODO GERAL, se equivale ao pensamento dos demais defensores da vertente
citada. Ora:
a) não há definição de antifundacionalismo presente no texto ou no enunciado.
b) não há referência sobre quem sejam seus principais defensores, e em quais períodos históricos seus pensamentos se
fizeram presentes.
c) é impossível definir DE MODO GERAL uma teoria que depende de uma conceituação ESPECÍFICA, principalmente
quando o texto cita UM ÚNICO AUTOR como representante de uma corrente de pensamento.

3. ALTERNATIVA CORRETA: LETRA C

- As alternativas propostas, supunham que o candidato devesse ter o conhecimento a respeito da definição de
antifundacionalismo. Por FUNDACIONALISMO nas palavras do comentador Blackburn, trata-se de "o ponto de vista
epistemológico segundo o qual o conhecimento deve ser concebido como uma estrutura que se ergue a partir de
fundamentos CERTOS e SEGUROS". (in: BLACKBURN, S. Dicíonário Oxford de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 1997.)
- Se no fundacionalismo o conhecimento se ergue sobre fundamentos CERTOS e SEGUROS, por analogia (já que a
questão nos solicita uma análise GENERALISTA) compreende-se que o ANTIFUNDACIONALISMO se ergue sobre
fundamentos INCERTOS e INSEGUROS, assemelhando-se, nesse ponto, a uma perspectiva RELATIVISTA ou até mesmo
PRAGMÁTICA. Nesse raciocínio a alternativa "C" é a que se apresenta com maior coerência.

4. DUPLICIDADE TEÓRICA

- Como toda a resolução da questão partia do pressuposto que a teoria de Otto Neurath é ANTIFUNDACIONALISTA, vale a
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pena citar que há teóricos que defendem veementemente o POSITIVISMO LÓGICO, do qual Neurath partilhava, como
FUNDACIONALISTA. Dentre estes destaca-se Willard van Orman Quine, renomado Filósofo norte-americano, que ao ser
citado por Sofia Miguens na obra "Compreender a Mente e o Conhecimento" (1969), na página 128, afirma o seguinte:

"Antes de dizer quais são os dogmas a que Quine se refere em Two Dogmas of Empiricism e quem os defende, quero
sublinhar que apesar de se poder reponder à pergunta «O que aconteceu depois do postivismo lógico?» com a referência a
uma critica ao empirismo (Dois Dogmas do
Empirismo parece um titulo crítico do empirismo), Quine é um empirista. Só que Quine é um empirista sofisticado, que não
concorda com o aspecto FUNDACIONALISTA do empirismo clássico e do POSITIVISMO LÓGICO". 

- Ou seja, se a questão aponta o positivista lógico Otto Neurath como ANTIFUNDACIONALISTA e ele se apresenta como
FUNDACIONALISTA, a resolução da questão passa a ser prejudicada.

Dadas as devidas justificativas, solicito que a seguinte questão seja ANULADA.

Resposta aos Recursos
A questão 12 trata de problemas relativos aos fundamentos do conhecimento, conteúdo devidamente consignado no
programa. 
A questão afirma, em seu enunciado, que há várias caracterizações do antifundacionalismo e pede ao candidato que, ao
indicar uma das alternativas, complete uma frase que afirme uma característica aceita de modo geral pelos defensores do
antifundacionalismo. 
Dentre as opções de resposta, a alternatíva “D” expressa a única tese que deve ser assumida em qualquer posição
antifundacionista e, portanto, é a única que, de modo geral, caracteriza o antifundacionismo. Note que tal tese deve ser
assumida, inclusive, por relativistas ou pragmatistas, mas que nem todo antifundacionista está comprometido com a tese de
que “todas as opiniões são igualmente merecedoras de crença”, como expressa a alternativa “C”.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Data do Envio: 22/11/16 21:42Inscrição: 340
O gabarito considera como correta a opção C. Creio que a opção E também está correta pois ambos os filósofos acreditam
que a filosofia é realmente um destino humano comum. Aristóteles, como o próprio enunciado cita, afirma que "todos os
seres humanos tendem essencialmente ao saber". Creio que esta tendência ao saber pela própria essência já significa ser
um destino ao ato de filosofar. Do mesmo modo, Heidegger afirma que "ser homem já significa filosofar", o que também
expressa o destino ao ato em suas convicções.
Solicito portanto a anulação da questão por conter 2 alternativas que considero serem corretas. Obrigado.

Resposta aos Recursos
A opção indicada como correta, no recurso (E), não o é, devido ao termo "expressamente", que indica um filosofar
consciente de si e ativo, enquanto em Aristóteles trata-se de uma tendência interna rumo ao Saber (e não do Saber
expressamente realizado ou em ato) e em Heidegger [trata-se de que] o ser dos "seres humanos" consiste em filosofar à
medida que para sermos humanos devemos compreender ser, mas não consiste em filosofar expressamente. Isto é, aliás,
enfatizado pelo uso do "podemos". Assim, o enunciado dá condições de eliminar essa opção, por incorreta.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Data do Envio: 22/11/16 9:11Inscrição: 11167
A alternativa A está incorreta, pois o gráfico apresentado não representa um movimento com velocidade constante. A
velocidade é variável. Apesar de a alternativa D apresentar gráfico da aceleração em relação ao tempo, é a única alternativa
que mostra um gráfico de aceleração constante, portanto, é julgada como correta.

Data do Envio: 22/11/16 13:35Inscrição: 11314
De acordo com os gráficos das alternativas nenhum gráfico estaria correto, visto que a velocidade é constante, ou seja não
muda, e a aceleração é zero, então as alternativas B, D e E não servem. A alternativa correta de acordo com o gabarito é a
alternativa A, mas sendo a velocidade constante, o carro não iria diminuir sua posição de acordo com o tempo, pois a
velocidade não diminui, então o carro não poderia parar. E a alternativa C estaria mais próxima da velocidade constante,
mas a posição aumenta em linha reta, e o gráfico da alternativa C a posição cresce exponencialmente. Sendo assim, não
poderia ser a alternativa C também pelo fato da velocidade ser constante, a posição deveria aumentar de forma constante.
Enfim, nenhuma das alternativas se aplica ao movimento com velocidade constante.

Resposta aos Recursos
Um movimento com velocidade constante e diferente de zero é corretamente descrito por: um gráfico x x t indicando uma
reta com inclinação em relação ao eixo dos tempos; ou um gráfico v x t indicando uma reta paralela (não sobreposta) ao
eixo dos tempos; ou um gráfico a x t indicando uma reta sobre o eixo dos tempos. Assim, a opção de resposta viável é a
letra A. O recurso não procede.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Matéria: Física

Número da questão: 17

Data do Envio: 22/11/16 13:47Inscrição: 11314
Na figura a da questão há apenas uma força de módulo igual a 7 N e uma força de atrito que não se sabe o módulo da
mesma. Na figura b uma força adicional de 3 N e sentido contrário à F1 é aplicado sobre o bloco. Como não se sabe o valor
da força de atrito, e o bloco está se movendo na figura a mesmo com a força de atrito, bastaria apenas saber a diferença da
F1 e F2, sendo a alternativa D, a correta, com uma força resultante de 4N, ou se considerar a força de atrito, mesmo assim
a força resultante não seria 0N, pois não se sabe a intensidade da força de atrito de acordo com o enunciado.

Resposta aos Recursos
Na questão 17 (prova de física), a situação retrata um bloco em REPOUSO, sendo então o somatório das forças igual a
zero. Assim, o recurso não procede.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Número da questão: 22

Data do Envio: 22/11/16 22:38Inscrição: 19519
A questão 22, de assertivas verdadeiras e falsas, deve ser anulada. Ao se analisar as assertivas, não se encontra resposta
com todas as alternativas analisadas corretamente. O problema da questão está, basicamente, na última assertiva, onde o
gabarito preliminar considera como verdadeira, mas que deve ser FALSA. A justificativa para isso é que os termos
CENTRAIS E PERIFÉRICOS são utilizados no contexto pós-segunda guerra (a partir de 1945) para regionalizar o mundo. O
estudo que define esses termos foi feito pelo sociólogo doutor pela USP professor Fernando Henrique Cardoso, em 1960,
que criou uma teoria denominada de "TEORIA DA DEPENDÊNCIA", onde é analisada a condição econômica mundial e de
dependência dos chamados periféricos (América latina...) aos centrais (Europa...). 
Passagens de um artigo, publicado por pesquisadores da UNICAMP, "A TEORIA DA DEPENDÊNCIA: INTERPRETAÇÕES
SOBRE O (SUB)DESENVOLVIMENTO
NA AMÉRICA LATINA" - Pedro Henrique Evangelista Duarte ; Edílson José Graciolli: 
"No pós Segunda Guerra Mundial, surgiram na América Latina algumas teorias que se propunham a analisar o quadro da
economia local e as relações da região com o resto do mundo."
"Mesmo estando, de forma mais geral, fundamentada sobre a crise das teorias que consideravam a
possibilidade de se desenvolver na região latino-americana um capitalismo autônomo, no interior da
Teoria da Dependência surgiram interpretações que, nem sempre, eram convergentes em termos de sua
análise e compreensão desse processo." 
"Em termos sintéticos, o tipo de vinculação estabelecido entre as economias nacionais e o mercado
mundial afetaria diretamente as alianças estabelecidas entre os grupos sociais internos e destes com grupos externos. Ou
seja, a integração centro-periferia teria por trás um conjunto de relações entre grupos
sociais internos e externos, e na medida em que existe uma relação de dominação entre ambos, a imposição dos interesses
de uma classe sobre o conjunto da sociedade acabaria por expressar os interesses de grupos externos. É nesse sentido
que se estabelece a relação de dependência na periferia"
"os países centrais poderiam se autossustentar, enquanto que os países periféricos só poderiam expandir suas economias
como um reflexo da
expansão dos primeiros"
Outro artigo publicado sobre países periféricos e centrais, a partir de  1945 foi feito por Marini, 2000.
Diante disso, para a justiça do processo seletivo da UNIOESTE, principalmente para o curso de Medicina, que 1 questão
pode prejudicar o futuro de muitos estudantes, é necessário que esta questão seja anulada, por não estar corretamente
elaborada, contendo conceitos vinculados a períodos destoantes dos reais acontecimentos, segundo os maiores estudiosos
do assunto. 

Data do Envio: 23/11/16 9:39Inscrição: 2081
A questão de número 22 está sem resposta, a ultima afirmativa está incorreta, pois o termo usado(países periféricos e
centrais) faz parte da novíssima DIT, que começa a entrar em vigor após o fim da guerra fria(1989), e não usado no período
de 1845-1945, como dito na afirmativa, deixando-a sem uma resposta viável, tendo a necessidade de abri-la e pontuada a
todos.

Data do Envio: 23/11/16 14:33Inscrição: 4245
A  questão  de  número  22  está  sem  resposta,  a  ultima  afirmativa  está  incorreta,  pois  o  termo usado(países
periféricos  e  centrais)  faz  parte  da  novíssima  DIT,  que  começa  a  entrar  em  vigor  após o  fim  da  guerra  fria(1989),
e  não  usado  no  período  de  1845-1945,  como  dito  na  afirmativa, deixando-a  sem  uma  resposta  viável,  tendo  a
necessidade  de  abri-la  e  pontuada  a  todos.

Resposta aos Recursos
Em regionalização do espaço mundial, segundo a ciência geográfica, não se pode pretender creditar ao sociólogo Cardoso
(1960) as noções de Centro e Periferia. Em período anterior a Segunda Guerra Mundial, países centrais eram considerados
aqueles países que estavam no centro do sistema capitalista, isto é, com poderes de decisão, principalmente de caráter
econômico, político e militar. Países periféricos eram chamados aqueles que estavam na periferia do sistema capitalista, ou
seja, os países de economia dependentes, comumente chamados de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. A
nomenclatura Centro e Periferia já está presente na Geografia desde o final do século XIX, na obra de Ratzel e outros
geógrafos da escala mundial. (Haesbaert 2005).
Nenhuma assertiva da questão 22 questiona sobre a teoria da dependência ou uso dos termos Centro e Periferia por outras
ciências humanas e sociais. 

O Recurso não procede, manter a questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Número da questão: 27

Data do Envio: 20/11/16 22:55Inscrição: 210
O terceiro item é tido como verdadeiro pelo gabarito provisório, onde afirma que o Reino Unido aderiu ao euro , entretanto,
todos sabemos que sempre foi um diferencial dos britânicos a permanência do uso da Libra.

Data do Envio: 21/11/16 0:18Inscrição: 1529
O gabarito provisório considera a alternativa D como correta (VVVFF). No entanto, deveria considerar a alternativa A
(FVFFV), pois:
F- O embrião da união europeia foi a Benelux e a Alemanha foi um dos seis países fundadores do Grupo dos 6, junto com a
Bélgica, Luxemburgo, Holanda, França e Itália. A Inglaterra só entrou mais tarde no bloco.
V- assertiva correta, foi apenas realizado um referendo para saber a opinião da população.
F- O Reino Unido não utiliza o Euro, e sim a Libra.
F- A Escócia é a favor de permanecer na U.E, portanto gerando um atrito com a Inglaterra, quando a mesma aceitou o
BREXIT.
V- O Reino Unido realmente não faz parte da zona Schengen.

Data do Envio: 21/11/16 1:06Inscrição: 2493
A alternativa "D", dita correta pelo gabarito, considera a primeira e a terceira afirmações como verdadeiras, sendo que as
mesmas são falsas:
I-O Reino Unido não participou da fundação da CECA nem do CEE
III-A Inglaterra nunca aderiu ao Euro. 
 Portanto, conclui-se alternativa correta é a de letra "A" - F,V,F,F,V.

Data do Envio: 21/11/16 1:42Inscrição: 21022
Apesar de fazer parte da União Européia, o Reino Unido não faz parte da chamada Zona do Euro e possui moeda própria, a
Libra Esterlina.

Portanto, a terceira alternativa é falsa.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Euro

Data do Envio: 21/11/16 2:44Inscrição: 4326
os países que deram origem a CECA foram França, Alemanha e os países do Benelux. A Inglaterra só integrou a CEE
quase uma década depois.
2 - o Reino Unido desde a adoção do Euro em 1° de janeiro de 1999 não aderiu ao Euro.
Por isso a mais plausível parece ser a letra A.

Data do Envio: 21/11/16 9:13Inscrição: 4149
A terceira afirmativa da questão 27,afirma que o Reino Unido aderiu o euro desde o início de circulação da mesma,no
entanto,o Reino Unido nunca aderiu ao euro e optou por manter sua moeda a libra esterlina. 

Data do Envio: 21/11/16 9:28Inscrição: 16881
A letra correta não seria a letra A?
Em alguns lugares de pesquisa relata que o Reino Unido usa o euro como moeda, em outros, fala que não, acredito que a
questão encontra-se com divergências, e acredito que deve ser anulada

Revisem por favor
Obrigada

Data do Envio: 21/11/16 9:57Inscrição: 176
A primeira alternativa é FALSA, tendo em vista que os seis países fundadores são a Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália,
o Luxemburgo e os Países Baixos.
A terceira alternativa, também é FALSA. porque a moeda do Reino Unido é a LIBRA e não o EURO. 
A quarta alternativa, também é FALSA, pois a Escócia e Irlanda do Norte votaram para ficar na UE e não foram "contra a
permanência" como diz a questão.
Logo, peço ALTERAÇÃO DA ALTERNATIVA para a letra A, e não anulação da questão! 

Data do Envio: 21/11/16 10:29Inscrição: 7626
Não há alternativa que corresponde a sequência de verdadeiro e falso. Pois a alternativa publicada como correta - afirmativa
III - afirma que está errada, sendo assim as alternativas não correspondem a sequência correta.

Data do Envio: 21/11/16 10:31Inscrição: 9691
Não há alternativa que corresponde a sequência de verdadeiro e falso. Pois a alternativa publicada como correta - afirmativa
III - afirma que está errada, sendo assim as alternativas não correspondem a sequência correta.

Data do Envio: 21/11/16 10:36Inscrição: 9710
Não há alternativa que corresponde à sequência de verdadeiro é falso. Pois a alternativa publicada como correta - afirmativa
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Número da questão: 27
3 a firma que esta errada sendo assim as alternativas não correspondem à sequência correta

Data do Envio: 21/11/16 15:14Inscrição: 12583
O Reino Unido não integra o espaço de Schengen e também não integra a zona do euro.
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_pt.pdf
https://www.elondres.com/o-que-e-o-espaco-schengen/
https://www.e-dublin.com.br/entenda-o-que-e-o-espaco-de-schengen/
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/tratado-schengen-um-espaco-sem-fronteiras-mas-com-excecoes.html

Data do Envio: 21/11/16 16:23Inscrição: 1941
O gabarito provisório consta que o gabarito é D (V-V-V-F-F)
Porém, a terceira afirmação é falsa. Justificativa: O euro não é a moeda de todos os Estados-Membros. Dois países, a
Dinamarca e o Reino Unido, acordaram uma opção de exclusão no Tratado, que os dispensa de participar na zona euro.
(Fonte:http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_pt.htm)
E a quinta afirmação é verdadeira. Justificativa: A Bulgária, Roménia, Chipre, Irlanda, o Reino Unido e a Croácia estão fora
do espaço Schengen. Estes seis países têm as suas próprias regras de emissão de vistos de curta
duração.(Fonte:http://ec.europa.eu/immigration/preciso-de-visto/preciso-de-visto-de-curta-duracao_pt)

Data do Envio: 21/11/16 17:32Inscrição: 2033
O terceiro item da questão afirma que o Reino Unido integra a zona do Euro desde sua criação, no entanto o País não
integra a moeda única europeia.

O quinto item aparece no gabarito como falso, dando a entender que o Reino Unido integra o Espaço Schengen, mas o País
não integra o referido espaço de livre circulação de pessoas.  

Data do Envio: 21/11/16 18:09Inscrição: 11760
De acordo com o site da União Europeia http://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_pt (acesso em 21/11/2016,
às 18h06), o terceiro item da questão estaria falso, pois o Reino Unido não integra o espaço econômico do euro. Dentre os
países da União Europeia, Reino Unido e Dinamarca são os que optaram por não aderir à moeda.

Data do Envio: 21/11/16 18:58Inscrição: 16769
A moeda oficial do Reino Unido nao é o euro e sim a libra esterlina.
Logo esta alternativa é falsa,, e nao verdadeira como consta o gabarito provisorio.

Data do Envio: 21/11/16 19:19Inscrição: 1998
O gabarito diz que é a letra D, porém, o Reino Unido não integra o espaço Schengen, e nem integra o espaço econômico do
euro e não aderiu a esta moeda desde o ínicio de circulação da mesma desde 2002, portanto o gabarito correto é letra A 

Data do Envio: 21/11/16 19:51Inscrição: 14216
O Reino Unido não é membro fundador da CECA, esta fundada por França, Alemanha ocidental e Itália e BENELUX
(Bélgica, Holanda e Luxemburgo) em 1951 com o Tratado de Paris. Além disso, o Reino Unido também não é membro
fundador da CEE.

REFERÊNCIAS:
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_pt
https://global.britannica.com/topic/European-Coal-and-Steel-Community

O Reino Unido não adota o Euro como moeda oficial, e sim  Libra,

REFERÊNCIAS:
http://www.bankofengland.co.uk/Pages/home.aspx
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Pound_sterling

Logo, o gabarito CORRETO para a questão 27 é a letra a) e não a letra d), conforme o gabarito provisório.

Data do Envio: 21/11/16 20:16Inscrição: 4703
A letra D não pode ser considerada correta, visto que ela afirma que o Reino Unido integra o Espaço Schengen e que ele faz
parte da zona do Euro, afirmações essas nitidamente equivocadas.

Data do Envio: 22/11/16 8:06Inscrição: 7839
A alternativa seguinte: "O Reino Unido não integra o espaço Schengen- área de livre circulação" aparece como falsa no
gabarito provisório. No entanto, de acordo com o documento "Europa sem Fronteiras: O Espaço Schengen", página 4
encontra-se a seguinte afirmação: "A Bulgária, a Croácia, Chipre, a Irlanda, a Roménia e o Reino Unido são os
Estados-Membros da União Europeia que não fazem, ou ainda não fazem, parte do Espaço Schengen." 
Nesse sentido, é possível afirmar com base no documento que a alternativa é Verdadeira.  
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Data do Envio: 22/11/16 9:55Inscrição: 5926
Por meio deste gostaríamos de solicitar a alteração do gabarito da questão 27 da prova de geografia, da alternativa D para
alternativa A.
Na primeira alternativa da questão menciona que o Reino Unido é um dos fundadores da União europeia, quando na
realidade foi a Alemanha quem mais influenciou nesse processo.  Conforme:
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_pt.
Na terceira alternativa é de conhecimento comum que a moeda oficial do Reino Unido é a Libra Esterlina e não o Euro como
foi mencionado. Conforme: https://www.visitbritain.com/gb/en/plan-your-trip/money/currency

Data do Envio: 22/11/16 9:56Inscrição: 12539
A questão tem gabarito, contudo não é a alternativa D, mas a A. Portanto, deve ser alterado. Seguem as justificativas.

PRIMEIRA ASSERTIVA:
(F) A União Europeia teve origem na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) e na Comunidade Econômica
Europeia (CEE), sendo o Reino Unido um dos seis países fundadores destas entidades. 
Justificativa: o gabarito diz ser correta, contudo, "originalmente, o que chamamos hoje de União Europeia veio de uma
iniciativa de integração ao final da II Guerra Mundial. Ainda em 1944, três países europeus - Bélgica, Holanda e
Luxemburgo; formaram o Benelux, com a intenção de cooperar economicamente entre si. Como os resultados foram
satisfatórios, ao grupo foram somadas a França, a Itália e a Alemanha Ocidental, criando-se a partir daí o Ceca
(Comunidade Europeia do Carvão e do Aço), em 1952, com uma união aduaneira. Os mesmos seis países do Ceca
fundaram em 1957, pelo Tratado de Roma, o Mercado Comum Europeu (MCE) ou Comunidade Econômica Europeia (CEE),
procurando expandir as ideias de cooperação econômica entre os países da Europa Ocidental. Em 1973, depois de ter
resistido com a criação do AELC, o Reino Unido aderiu ao bloco, trazendo consigo a República da Irlanda e a Dinamarca,
formando assim a Europa dos 9" (BALERA BORBA, Homero. Páginas 33 e 34, GEOGRAFIA GERAL - As Ordens Mundiais,
SISTEMA COC DE ENSINO). Isso contradiz o que afirma a assertiva, tornando-a falsa.

SEGUNDA ASSERTIVA:
(V) A vitória do BREXIT - saída do Reino Unido da União Europeia – não determina imediata desvinculação do bloco. Sua
efetivação depende de negociações entre as duas partes. 
Justificativa: "Em março deste ano, Cameron decidiu convocar o plebiscito, mas fez campanha pela permanência na UE.
Sua cartada política falhou, e com ela abriu-se uma crise com consequências imprevisíveis para o país, o bloco econômico e
as economias mundiais. Assim que a vitória do brexit foi confirmada, com o respaldo de 17,4 milhões de britânicos,
Cameron anunciou sua renúncia. Ele foi substituído em julho pela ex-ministra do Interior, Theresa May, que será
responsável por encamihas a retirada do bloco. De acordo com as regras da UE, o processo deve durar dois anos para que
sejam feitas as negociações" (GUIA DE ATUALIDADES DO ESTUDANTE, 2° Semestre - 2016, EDITORA ABRIL. Página
44, INTERNACIONAL - UNIÃO EUROPEIA, Reino Unido Pede Para Sair do Bloco). Acerca disso, está claro que a
desvinculação do Reino Unido do Bloco não é imediata. Portanto, alternativa verdadeira.

TERCEIRA ASSERTIVA:
(F) O Reino Unido integra o espaço econômico do € euro e aderiu a esta moeda desde o início de circulação da mesma em
2002.
Justificativa: "Ao longo dos anos, a UE criou mecanismos que aprofundaram a integração entre os membros. No plano
econômico, estabeleceu-se um mercado comum, com a eliminação das tarifas alfandegárias. Em 2001, foi adotada uma
moeda uníca - o euro -, embora nem todos os países-membros a adotem, como é o caso do Reino Unido" (GUIA DE
ATUALIDADES DO ESTUDANTE, 2° Semestre - 2016, EDITORA ABRIL. Página 44, INTERNACIONAL - UNIÃO
EUROPEIA, O Funcionamento da UE). Acerca do exposto, portanto, mostra que o Reino Unido não aderiu ao euro.
Falsificando a assertiva.

QUARTA ASSERTIVA:
(F) Os resultados do referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia não põem em causa a coesão do Reino
Unido, já que tanto a Escócia como a Irlanda do Norte votaram contra a permanência da Europa.
Justificativa: “Reino desunido - O referendo dividiu não só a União Europeia, mas o próprio Reino Unido. Apesar da vitória do
"sair", votaram pela permanência a Escócia (62%), a Irlanda do Norte (55,8%) e a região de Londres (59,9%). Todas as
outras regiões da Inglaterra e o País de Gales votaram por "sair", com percentuais que variaram de 52,5% (País de Gales) a
59,3% (West Midlands)”
(http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/reino-unido-decide-deixar-uniao-europeia-em-referendo.html). Portanto, Escócia
e Irlanda do Norte votaram PELA permanência e não CONTRA a permanência. Tornando a alternativa falsa.

QUINTA ASSERTIVA:
(V) O Reino Unido não integra o espaço Schengen - área de livre circulação.
Justificativa: “A livre circulação de pessoas é garantida pelo Espaço de Schengen. Composto de 26 nações europeias, ele
permite aos habitantes cruzarem livremente as fronteiras – o Reino Unido não participa, mas adota algumas políticas
comuns de imigração” (GUIA DE ATUALIDADES DO ESTUDANTE, 2° Semestre - 2016, EDITORA ABRIL. Página 44,
INTERNACIONAL - UNIÃO EUROPEIA, O Funcionamento da UE). Portanto, o Reino Unido NÃO integra o espaço de
Schengen e a alternativa está correta.
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Nesse sentido, a sequência é: F – V – F – F – V. Sequência encontrada na alternativa A.

Data do Envio: 22/11/16 10:54Inscrição: 17499
Em relação a esta questão, a primeira altenativa diz que O Reino Unido foi um dos seis países fundadores das entidades
CEE e CECA uma vez que o Reino Unido entrou em 1973, após a criação do bloco CEE( comunidade economica europeia)
Ou seja essa afirmativa é falsa.
Já a terceira, seu erro situa-se em aplicar como verdadeiro a afirmação de que o Reino Unido aderiu ao euro desde o início
da circulação em 2002. Entretanto, a adoção do euro-em 1999- tanto o Reino Unido, como Suécia e Dinamarca não
participaram da eurozona.
Já a ultima alternativa também está equivocadamente falsa, uma vez que o acordo Schengen não foi assinado pelo Reino
Unido.
Desse modo, a única alternativa plausível seria a "A"

Data do Envio: 22/11/16 10:59Inscrição: 13654
Na primeira assertiva é dito que a Inglaterra é uma das fundadoras da CECA (Comunidade Europeia do Carvão e Aço) e da
CEE (Comunidade Econômica Europeia). Toadavia estaa entidadades possuem 6 fundadores: os países do Benelux
(Bélgica, Holanda, Luxemburgo) e França, Alemanha e Itália. Portanto não há a presença inglesa. A afirmativa deria ser
falsa.

Já na terceira asseritiva é afirmado que a Inglaterra adota o euro como moeda. Todavia, o país manteve sua moeda muito
tradicional, a libra esterlina, como forma de preservar a independência de gestão econômica do país. A assertiva deveria ser
falsa.

Data do Envio: 22/11/16 11:56Inscrição: 384
A referida questão considera verdadeira a alternativa "O Reino Unido integra o espaço econômico do € euro e aderiu a esta
moeda desde o início de circulação da mesma em 2002", porém, o  Reino Unido não aderiu ao Euro, e sua moeda é a Libra
Esterlina.

A alternativa "O Reino Unido não integra o espaço Schengen - área de livre circulação" é considerada falsa, mas ela é
verdadeira, pois o Reino Unido não faz parte do Acordo de Schengen.

Referência:

"O termo “Espaço Schengen” ainda cria um pouco de confusão entre algumas pessoas. Isso porque não são todos os
países da União Europeia que fazem parte desse espaço, apesar de que grande maioria aderiu a esse tratado. Por exemplo,
o Reino Unido faz parte da UE, mas não está na zona Schengen, assim como também não está na zona do euro."

Disponível em: https://www.elondres.com/o-que-e-o-espaco-schengen/

 Acesso em 22/11/2016

Data do Envio: 22/11/16 11:25Inscrição: 5877
A questão pede para o candidato valorar como verdadeiro (V) ou falso (F) o conteúdo das assertivas a seguir expostas e
depois assinalar a alternativa correspondente. O gabarito provisório é a alternativa D, indicando V, V, V, F e F como os
valores das assertivas.

Contudo, a terceira assertiva “O Reino Unido integra o espaço econômico do € euro e aderiu a esta moeda desde o início de
circulação da mesma em 2002.” tem conteúdo incorreto e deve ser valorada como falsa (F), pois seguintes motivos: 

1. o Reino Unido (Grã-Bretanha) não adotou imediatamente o Euro (Magnoli, Demétrio. Geografia para o Ensino Médio –
Volume Único, 2ª ed, 2012 – p. 542). Essa foi umas das condições especiais do Reino Unido no Tratado de Maastricht; 

2. até os dias atuais o Reino Unido adota a libra esterlina como sua moeda oficial
(https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_pt).

Assim, a terceira assertiva deve ser considerada incorreta, o que leva ao seguinte padrão de resposta da questão: V, V, F, F
e F.

Como tão padrão não é opção entre as cinco alternativas propostas, a questão não tem resposta correta e por isso deve ser
anulada.

Outras referências:
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/reino_unido_diz_nao_e_altura_certa_para_aderir_ao_euro
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http://brasilescola.uol.com.br/geografia/euro-5.htm

Data do Envio: 22/11/16 11:26Inscrição: 16331
A terceira afirmativa é falsa, já que o Reino Unido não aderiu a moeda do euro(O euro não é a moeda de todos os
Estados-Membros. Dois países, a Dinamarca e o Reino Unido, acordaram uma opção de exclusão no Tratado, que os
dispensa de participar na zona euro).

A quinta e última afirmativa está correta, já que o Reino Unido não integra o espaço Schengen (o Reino Unido faz parte da
UE, mas não está na zona Schengen).

Além disso, a primeira afirmativa está errada, já que o Reino Unido não foi um dos 6 países fundadores da CECA. 

No entanto no gabarito consta como a letra "D" a opção considerada correta. Mas ela não pode ser considerada correta,
porque considera verdadeira a terceira afirmativa e considera falsa a última afirmativa, bem como considera verdadeira a
primeira afirmativa.

Diante do exposto, requeiro que seja revisto o gabarito considerando correta a letra "A"  ou, alternativamente, seja anulada a
questão. 

Data do Envio: 22/11/16 13:00Inscrição: 14361
27. Em decisão histórica, com potencial de mudar o rumo da geopolítica mundial pelas próximas décadas, os britânicos
decidiram, em referendo, em 23 de junho de 2016, deixar a União Europeia (UE). Analise as afirmativas a seguir e atribua V
para as alternativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) O Reino Unido integra o espaço econômico do € euro e aderiu a esta moeda desde o início de circulação da mesma em
2002.

Esta alternativa está incorreta, pois o Reino Unido fazia parte da União Europeia até 2016, porém sua moeda não é o Euro,
mas a Libra Esterlina.

A Libra Esterlina é a moeda oficial da Inglaterra desde 928 quando Athelstan, o primeiro Rei da Inglaterra, organizou a
produção de dinheiro sob a coroa. 
Sendo assim, eu Maria Fernanda Granemann Karasek requeiro uma nova avaliação desta questão.

Data do Envio: 22/11/16 13:40Inscrição: 6590
No gabarito apresenta-se como verdadeira a terceira afirmativa dizendo que o Reino Unido aderiu a moeda do euro desde
2002. Porem de acordo com as seguintes fontes é possível se comprovar que o Reino Unido não aderiu ao euro e sim a
moeda Libra esterlina, tornando a afirmativa falsa.
Fontes:http://www.educationuk.org/brasil/articles/currency/
http://www.suapesquisa.com/economia/libra_esterlina.htm

Data do Envio: 22/11/16 14:07Inscrição: 13418
Na referida questão, de “verdadeiro ou falso”, o gabarito provisório aponta que a resposta correta é a alternativa D (V, V, V,
F, F).
É impossível  que essa alternativa esteja certa pois isso implicaria que a terceira afirmativa é verdadeira. Tal afirmativa diz
“O Reino Unido integra o espaço econômico do € euro e aderiu a esta moeda desde o início da circulação da mesma em
2002.” 
Essa afirmativa está totalmente falsa , pois a moeda britânica é a libra esterlina e o Reino Unido jamais aderiu ao euro.
Fontes:
http://www.educationuk.org/brasil/articles/currency/
http://www.dn.pt/globo/europa/interior/amp/o-reino-unido-nunca-ira-aderir-ao-euro--2038040.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Euro

Data do Envio: 22/11/16 14:09Inscrição: 16070
Foi colocado como resposta correta a alternativa D, porém, a D coloca como verdadeiro o Reino Unido ter adotado o Euro
como moeda, o que não procede, pois adotaram o sistema de mercado mas a moeda continuou a Libra Esterlina. Também
colocaram a 5 como falsa, e é verdadeira, pois o Reino Unido inteiro foi a favor da saída da União Europeia.
Logo, a alternativa correta seria a "C", com F,F,F,V,F.

Data do Envio: 22/11/16 14:24Inscrição: 2374
A questão supracitada correspondia de 5 alternativas para verdadeira ou falsa.Em que a terceira afirmativa afirmava que o
Reino Unido aderiu ao euro desde 2002 sendo que sua moeda até hoje é a libra.O equivoco é o fato de a banca ter dado
como verdadeira a acepção de que o euro é a moeda oficial do Reino Unido.

Data do Envio: 22/11/16 14:40Inscrição: 12956
De acordo com o gabarito proposto pela UNIOESTE, a resposta da questão seria a alternativa "D" que considera a terceira
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afirmação verídica ("O Reino Unido integra o espaço econômico do € euro e aderiu a esta moeda desde..."). Entretanto, tal
fato não é verdadeiro. Por mais que o euro tenha sido introduzido em 1 de janeiro de 1999 e tornou-se a nova moeda oficial
de 11 Estados-Menbros da União Européia, dois países participantes dispensaram a zona do euro. O Reino Unido e a
Dinamarca optaram pela exclusão dessa padronização do dinheiro. No caso do Reino Unido, este orefiriu manter sua moeda
tradicional, a libra esterlina. Além de se beneficiar da independência financeira do país - em relação ao bloco econômico - a
não adesão garantiu autonomia da dua política monetária e por consequência, da própria economia. Portanto, a resposta da
questão está incorreta cabendo a utilização desse recurso para anulação.
Fontes: http://análisedepolíticaeuropéia.blogspot.com.br/2015/11/reino-unido.html
http://bbc.com/portuguese/internacional-36555376 http://ec.europa.eu/economy_financeira/euro/índex_pt.htm

Data do Envio: 22/11/16 14:42Inscrição: 12964
De acordo com o gabarito proposto pela UNIOESTE, a resposta da questão seria a alternativa "D" que considera a terceira
afirmação verídica ("O Reino Unido integra o espaço econômico do € euro e aderiu a esta moeda desde..."). Entretanto, tal
fato não é verdadeiro. Por mais que o euro tenha sido introduzido em 1 de janeiro de 1999 e tornou-se a nova moeda oficial
de 11 Estados-Menbros da União Européia, dois países participantes dispensaram a zona do euro. O Reino Unido e a
Dinamarca optaram pela exclusão dessa padronização do dinheiro. No caso do Reino Unido, este orefiriu manter sua moeda
tradicional, a libra esterlina. Além de se beneficiar da independência financeira do país - em relação ao bloco econômico - a
não adesão garantiu autonomia da dua política monetária e por consequência, da própria economia. Portanto, a resposta da
questão está incorreta cabendo a utilização desse recurso para anulação.
Fontes: http://análisedepolíticaeuropéia.blogspot.com.br/2015/11/reino-unido.html
http://bbc.com/portuguese/internacional-36555376 http://ec.europa.eu/economy_financeira/euro/índex_pt.htm

Data do Envio: 22/11/16 14:52Inscrição: 4267
Boa tarde, sou vestibulanda e realizei a prova. Notei discrepância no gabarito desta questão,  pois a alternativa dada como
correta afirma que o Reino Unido adota o Euro, o que está incorreto.  Trago como referência o Guia do Estudante,revista
Atualidades 2016 segunda edição, página 44, quinto parágrafo.  Nele é dito "em 2001, foi adotada uma moeda única -o euro-
embora nem todos os países-membros a adotem, como é o caso do Reino Unido". 

Data do Envio: 22/11/16 15:39Inscrição: 2022
Discordo com  a terceira afirmação apresentada na questão 27, que afirma: " O reino unido integra o espaço econômico do £
euro e aderiu a esta moeda desde o início de circulação da mesma em 2002". O Reino Unido,apesar de "ainda" pertencer ao
bloco da União Europeia, adotou uma posição mais conservadora com relação a economia. Por tal razão, a moeda
circulante oficial na Ilha Britânica ainda é a Libra Esterlina. O euro (£),por sua vez, diferentemente dos outros paises da
União, restringiu-se a um plano secundário na vida dos britânicos,  tal qual a cotação na bolsa de valores.

Data do Envio: 22/11/16 16:08Inscrição: 5236
Segundo consta no site oficial da União Europeia (https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_pt, visitado no dia
22 de novembro de 2016, as 13:28) : "Dessa cooperação económica resultou a criação da Comunidade Económica
Europeia (CEE) em 1958, então constituída por seis países: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países
Baixos." , sendo assim, a primeira afirmativa é falsa, pois o Reino Unido só passou a integrar o bloco em 1 de janeiro de
1973 (https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_pt). 
A segunda afirmativa está correta pois, de acordo com o site G1
(http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/reino-unido-decide-deixar-uniao-europeia-em-referendo.html , visitado também
no dia 22 de novembro de 2016), "Oficialmente, o referendo não é 'vinculante', ou seja, ele não torna obrigatória a decisão
de sair do bloco europeu." 
Entretanto, a terceira afirmação é falsa pois, como consta também no site da União Europeia
(https://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_pt , visitado em 22 de novembro de 2016) o Reino Unido faz parte
dos países que optaram por não participar do euro, sendo sua moeda oficial  a libra esterlina. 
A quarta afirmação também deve ser considerada como falsa pois, também como noticiado pelo g1
(http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/reino-unido-decide-deixar-uniao-europeia-em-referendo.html) "O referendo
dividiu não só a União Europeia, mas o próprio Reino Unido. Apesar da vitória do "sair", votaram pela permanência a
Escócia (62%), a Irlanda do Norte (55,8%) e a região de Londres (59,9%). Todas as outras regiões da Inglaterra e o País de
Gales votaram por "sair", com percentuais que variaram de 52,5% (País de Gales) a 59,3% (West Midlands)."
Já a última afirmativa é verdadeira, já que como consta no site da União Europeia
(http://europa.eu/european-union/topics/single-market_pt): "Os cidadãos da UE não necessitam de passaporte para viajar
dentro do espaço Schengen, que, atualmente, engloba 26 países: todos os países da UE, com exceção do Reino Unido, da
Irlanda, da Bulgária, da Roménia, de Chipre e da Croácia"
Desse modo, a sequência correta se apresenta na alternativa A.

Data do Envio: 22/11/16 16:09Inscrição: 4379
Segundo consta no site oficial da União Europeia (https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_pt, visitado no dia
22 de novembro de 2016, as 13:28) : "Dessa cooperação económica resultou a criação da Comunidade Económica
Europeia (CEE) em 1958, então constituída por seis países: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países
Baixos." , sendo assim, a primeira afirmativa é falsa, pois o Reino Unido só passou a integrar o bloco em 1 de janeiro de
1973 (https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_pt). 
A segunda afirmativa está correta pois, de acordo com o site G1
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(http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/reino-unido-decide-deixar-uniao-europeia-em-referendo.html , visitado também
no dia 22 de novembro de 2016), "Oficialmente, o referendo não é 'vinculante', ou seja, ele não torna obrigatória a decisão
de sair do bloco europeu." 
Entretanto, a terceira afirmação é falsa pois, como consta também no site da União Europeia
(https://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_pt , visitado em 22 de novembro de 2016) o Reino Unido faz parte
dos países que optaram por não participar do euro, sendo sua moeda oficial  a libra esterlina. 
A quarta afirmação também deve ser considerada como falsa pois, também como noticiado pelo g1
(http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/reino-unido-decide-deixar-uniao-europeia-em-referendo.html) "O referendo
dividiu não só a União Europeia, mas o próprio Reino Unido. Apesar da vitória do "sair", votaram pela permanência a
Escócia (62%), a Irlanda do Norte (55,8%) e a região de Londres (59,9%). Todas as outras regiões da Inglaterra e o País de
Gales votaram por "sair", com percentuais que variaram de 52,5% (País de Gales) a 59,3% (West Midlands)."
Já a última afirmativa é verdadeira, já que como consta no site da União Europeia
(http://europa.eu/european-union/topics/single-market_pt): "Os cidadãos da UE não necessitam de passaporte para viajar
dentro do espaço Schengen, que, atualmente, engloba 26 países: todos os países da UE, com exceção do Reino Unido, da
Irlanda, da Bulgária, da Roménia, de Chipre e da Croácia"
Desse modo, a sequência correta se apresenta na alternativa A.

Data do Envio: 22/11/16 16:13Inscrição: 7318
Segundo consta no site oficial da União Europeia (https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_pt, visitado no dia
22 de novembro de 2016, as 13:28) : "Dessa cooperação económica resultou a criação da Comunidade Económica
Europeia (CEE) em 1958, então constituída por seis países: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países
Baixos." , sendo assim, a primeira afirmativa é falsa, pois o Reino Unido só passou a integrar o bloco em 1 de janeiro de
1973 (https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_pt). 
A segunda afirmativa está correta pois, de acordo com o site G1
(http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/reino-unido-decide-deixar-uniao-europeia-em-referendo.html , visitado também
no dia 22 de novembro de 2016), "Oficialmente, o referendo não é 'vinculante', ou seja, ele não torna obrigatória a decisão
de sair do bloco europeu." 
Entretanto, a terceira afirmação é falsa pois, como consta também no site da União Europeia
(https://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_pt , visitado em 22 de novembro de 2016) o Reino Unido faz parte
dos países que optaram por não participar do euro, sendo sua moeda oficial  a libra esterlina. 
A quarta afirmação também deve ser considerada como falsa pois, também como noticiado pelo g1
(http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/reino-unido-decide-deixar-uniao-europeia-em-referendo.html) "O referendo
dividiu não só a União Europeia, mas o próprio Reino Unido. Apesar da vitória do "sair", votaram pela permanência a
Escócia (62%), a Irlanda do Norte (55,8%) e a região de Londres (59,9%). Todas as outras regiões da Inglaterra e o País de
Gales votaram por "sair", com percentuais que variaram de 52,5% (País de Gales) a 59,3% (West Midlands)."
Já a última afirmativa é verdadeira, já que como consta no site da União Europeia
(http://europa.eu/european-union/topics/single-market_pt): "Os cidadãos da UE não necessitam de passaporte para viajar
dentro do espaço Schengen, que, atualmente, engloba 26 países: todos os países da UE, com exceção do Reino Unido, da
Irlanda, da Bulgária, da Roménia, de Chipre e da Croácia"
Desse modo, a sequência correta se apresenta na alternativa A.

Data do Envio: 22/11/16 16:43Inscrição: 19094
Segundo dados do portal online da União Europeia:

I - O Reino Unido não foi um dos seis países fundadores da UE. São eles: França, Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda e
Luxemburgo. O item é falso

II - Verdadeiro

III - O Reino Unido não aderiu ao euro em nenhuma momento, e este foi um dos motivos do Brexit - Falso

IV - Irlanda do Norte e Escócia votaram a favor da permanência NA UNIÃO EUROPEIA, e não "da Europa", como afirma o
item - Falso

V - O Reini Unido não integra o espaço de Schengen - Verdadeiro

Portanto, a questão aceita como gabarito a alternativa A - F, V, F, F, V.

Data do Envio: 22/11/16 17:17Inscrição: 8741
1º- O Reino Unido não faz parte dos 6 países fundadores da CECA e CEE (Alemanha Ocidental, França, Itália,
Luxemburgo,Países Baixos e Bélgica);
2º- Reino Unido não aderiu ao euro como moeda de circulação;
3º Escócia e Irlanda votaram à favor da permanência do Reino Unido na União   Europeia,pondo em causa a coesão desse;
4º- Reino Unido não faz parte do Acordo Schengen - área de livre circulação;
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Deve-se, portanto, alterar o Gabarito fornecido como letra D para letra A;

Data do Envio: 23/11/16 7:08Inscrição: 2182
O gabarito dado como correto é a letra D. Esta não pode ser considerada correta pois os seguintes itens apresentam
incoerências.
Primeiro Item: A CEE, estabelecida pelo Tratado de Roma em 1957, não contava com o Reino Unido, conforme indicado
pelo item do gabarito.
o Reino Unido integrou a União Européia somente em 1973
Terceiro Item: O Reino Unido, desde o início da circulação do Euro, preservou a Libra Esterlina como moeda e sua
soberania econômica.
Quarto Item: O Reino Unido não íntegra o Espaço Shengen, criado em 1985

Data do Envio: 22/11/16 17:31Inscrição: 17410
a questao 27 - que abordava assuntos como uniao europeia, BREXIT, e reino unido - teve com gabarito provisorio a letra D,
entrentando, o gabarito correto é letra A. A letra D dava como correto que o reuni unido participava da Zona do Euro desde
sua formacao, mas esse dado esta incorreto, pois a moeda oficial do pais é a Libra. Alem disso, o gabarito provisorio deu
como incorreta a alternativa que o reino unido nao integra o espaco schengen, porem a afirmativa é correta (o reino unido
realmente nao integra o espaco schengen). Por todas essas justificativas e levando em conta as outras nao citadas, a
alternativas correta para essa questao deve ser a letra A. 
agradeo a atencao e peço que revejam o gabarito da questao!

Data do Envio: 22/11/16 18:10Inscrição: 1168
O gabarito provisório está equivocado nesta questão,  pois deu como correta a letra D, mas a sequencia contida nesta letra
está errada. Vejamos: na primeira alternativa a assertiva está errada, é FALSA,  pois o reino unido não é um dos 6 países
fundadores do CECA e do CEE; a segunda alternativa é VERDADEIRA; a terceira alternativa também  É FALSA porque o
reino unido NÃO aderiu a moeda EURO; a quarta alternativa também é FALSA, já que o referendo põe em causa a coesão
do reino unido, tendo a Irlanda e Escócia votado a favor da permanencia na união europeia; e a última alternativa é
VERDADEIRA, porque o reino unido realmente não faz parte do espaço shengen. Assim, o gabarito correto para esta
questão seria a letra “A”, que tem a sequencia correta: F, V, F, F, V.

Data do Envio: 22/11/16 18:13Inscrição: 1184
O gabarito provisório está equivocado nesta questão 27,  pois deu como correta a letra D, mas a sequencia contida nesta
letra está errada. Vejamos: na primeira alternativa a assertiva está errada, é FALSA,  pois o reino unido não é um dos 6
países fundadores do CECA e do CEE; a segunda alternativa é VERDADEIRA; a terceira alternativa também  É FALSA
porque o reino unido NÃO aderiu a moeda EURO; a quarta alternativa também é FALSA, já que o referendo põe em causa a
coesão  do reino unido, tendo a Irlanda e Escócia votado a favor da permanencia na união europeia; e a última alternativa é
VERDADEIRA, porque o reino unido realmente não faz parte do espaço shengen. Assim, o gabarito correto para esta
questão seria a letra “A”, que tem a sequencia correta: F, V, F, F, V.

Data do Envio: 23/11/16 12:58Inscrição: 7746
A primeira afirmação não está correta. O Reino Unido não foi um dos seis países fundadores da Comunidade Europeia do
Carvão e do Aço (CECA) e da Comunidade Econômica Europeia (CEE). O tratado que instituiu essas entidades foi assinado
em Paris em 1951 e congregava apenas França, Alemanha, Itália e os países do Benelux (Bélgica, Países Baixos e
Luxemburgo). A entrada do Reino Unido só ocorreu com o Tratado de Adesão do Reino Unido, Dinamarca e Irlanda (1972).
Fonte: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Axy0022 

A segunda afirmação está correta. A saída do Reino Unido da União Europeia depende de negociações entre as duas
partes, como foi muitas vezes noticiado nos veículos de mídia.

A terceira afirmação é falsa. O Reino Unido não integra o espaço econômico do euro e nunca aderiu a esta moeda. A sua
unidade monetária é a libra esterlina (GBP). Fonte:
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_pt#o-reino-unido-na-ue

A quarta afirmação é falsa. Os referendos realizados na Escócia e na Irlanda do Norte apontaram que os dois países
almejam permanecer na União Europeia. Isso põe certamente em causa a coesão do Reino Unido, já que Inglaterra e País
de Gales votaram a favor da ruptura com a UE. 

A quinta afirmação é verdadeira. O Reino Unido, de fato, não integra o espaço Schengen, participando apenas de algumas
disposições do acordo, nomeadamente a cooperação policial e judiciária em matéria penal, a luta contra o tráfico de
estupefacientes e o Sistema de Informação Schengen (SIS). Fontes:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3Al33020 ;
http://consuladoportugalsp.org.br/lista-dos-paises-que-pertencem-ao-espaco-schengen/

Assim, a sequência correta seria F,V,F,F,V coincidente com a letra A. O gabarito preliminar aponta como correta a letra D;
portanto, sugiro a alteração da alternativa. 
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Data do Envio: 22/11/16 19:46Inscrição: 1369
A questão coloca como item certo a seguinte proposição: ''o Reino Unido integra o espaço econômico do € euro e aderiu a
esta moeda desde o início de circulação da mesma em 2002''. O Reino Unido não adotou a moeda juntamente com a
Bulgária, Croácia, Dinamarca, Hungria, Polônia, Suécia e Romênia. 
Fonte: https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.pt.html
Além disso, o item: ''a União Europeia teve origem na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) e na Comunidade
Econômica Europeia (CEE), sendo o Reino Unido um dos seis países fundadores destas entidades'' é dado como certo.
Porém, quem deu origem a União Européia foi o ''Benelux'' com os membros: Bélgica, Holanda e Luxemburgo. A criação da
CECA (Comunidade Europeia do Carvão e Aço) foi em 1952 e contou com os seguintes membros: França, Alemanha
Ocidental, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo.
O Reino Unido só entrou no CEE (Comunidade Econômica Europeia) após 1970.
Fontes: http://www.infoescola.com/europa/benelux/

Data do Envio: 22/11/16 20:04Inscrição: 6274
()A União Europeia teve origem na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA)e na Comunidade Econômica
Europeia (CEE), sendo o Reino Unido um dos seis países fundadores destas entidades.
RECURSO:Assertiva falsa. " Em 1952, entrava em vigor a CECA (Comunidade Europeia do Carvão e do Aço), incluindo
França, Alemanha, Itália, Bélgica, Luxemburgo e Holonda".( Fonte: Livro 2 Geografia - Página 239 - Editora Poliedro, 2011 -
Autoria: Murilo Medici Navarro Cruz). 
Nesse sentido, O Reino Unido não é  considerado fundador da CEE.

()A vitória do BREXIT - saída do Reino Unido da União Europeia - não determina imediata desvinculação do bloco. Sua
efetivação depende de negociações entre as duas partes. 
RECURSO: Assertiva verdadeira. Segundo o site da BBC Brasil, "O processo de saída, porém, não é automático - ele tem
de ser negociado com os membros do bloco." Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36617020

() O Reino Unido integra o espaço do euro e aderiu a esta moeda desde o início de circulação da mesma em 2002. 
RECURSO:Assertiva falsa." Após a criação do Banco Central, em 1997, foi criado o euro como padrão de medida de preços
em 1999, mas apenas em 2001 é que realmente a nova moeda chegou às ruas. Sua adoção, no entanto, não foi absoluta,
sendo que, dos quinze países que pertenciam ao bloco na época (Finlândia, Suécia e Áustria tinham se unido à Europa dos
doze em 1994), apenas 12 adotaram a moeda única. O Reino Unido não adotou por decisão de seu governo, que preferiu
manter o uso da libra esterlina, uma das mais fortes e confiáveis moedas do mundo." ( Fonte: Livro 2 Geografia - Página 240
- Editora Poliedro, 2011 - Autoria: Murilo Medici Navarro Cruz.) 
Além disso, o site da Comissão Europeia afirma que "(...)O euro não é a moeda de todos os Estados-Membros. Dois países,
a Dinamarca e o Reino Unido, acordaram uma opção de exclusão no Tratado, que os dispensa de participar na zona euro
(..)".Fonte: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_pt.htm

() Os resultados do BREXIT - saída do Reino Unido da União Europeia não põem em causa a coesão do Reino Unido, já
que tanto a Escócia como a Irlanda do Norte votaram contra a permanência da Europa.
Recurso: Assertiva Falsa. Segundo dados divulgados pela BBC,62% dos escoceses votaram pela permanência do Reino
Unido na União Europeia. A Irlanda do Norte também votou pela permanência (55% contra 44%). Além disso, o jornalista da
BBC,  Mark Easton, escreveu que "O plebiscito revelou uma placa tectônica dividindo o Reino Unido. Uma ferida que dividiu
a política e as estruturas sociais. Está longe de ficar claro se o reino ainda pode se declarar unido."
Fonte:http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36617121  
Nesse sentido, é incorreto dizer que a saída do Reino Unido não põem em causa a coesão do Reino Unido.

()O Reino Unido não integra o espaço Schengen - área de livre circulação. 

RECURSO:Assertiva verdadeira. O site da Comissão Europeia afirma que " o Reino Unido não é membro do Espaço
Schengen." Fonte: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_pt
Nesse sentido, é correto dizer que o Reino Unido não integra o espaço de Shengen.

* Segundo este recurso as alternativas seriam classificas em: F, V, F, F, V

Data do Envio: 22/11/16 21:23Inscrição: 16590
O recurso refere-se à troca de gabarito da alternativa D para a alternativa A, uma vez que três itens apresentados na
questão, que era de assinalar V (verdadeiro) ou F (falso) em cinco proposições, encontram-se incoerentes e, uma vez
corrigidas, validam a alternativa A como digna de gabarito. Seguem-se os motivos abaixo:
Primeira alternativa com erro (primeira alternativa): A Comunidade Econômica Europeia (CEE), estabelecida pela Tratado de
Roma, em 1957, não contava com o Reino Unido, conforme indicado pelo item do gabarito. O Reino Unido integrou a União
Europeia somente em 1973.
Segundo item com erro (terceira alternativa): O Reino Unido, desde o início da circulação do euro, em 2002, preservou a sua
moeda, a libra esterlina, a fim de garantir sua soberania econômica, ou seja, o Reino Unido nunca utilizou o euro como
moeda.
Terceira alternativa com erro (quinta alternativa): O Reino Unido, realmente, não integra o Espaço Schengen, criado em
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1985. Esta alternativa consta como falsa, entretanto, é perfeitamente correta, indo, assim, de encontro ao gabarito preliminar
apresentado.

Data do Envio: 22/11/16 21:25Inscrição: 12151
na questão 27 a alternativa (D) mostra que o Reino Unido aderiu a zona do euro desde a sua criação, oque não é verdade,
pois nunca usou a moeda euro, como sua principal moeda e continuou a utilizar a libra. dessa forma a alternativa correta
deveria ser a letra  (A)

Data do Envio: 22/11/16 22:04Inscrição: 19519
A questão 27 de Geografia, de assertivas verdadeiras e falsas, está com o gabarito trocado. Certamente um erro de
digitação, pois deve ser a alternativa A e não a D como foi apresentado. A primeira assertiva é FALSA (e não verdadeira
como dado na resposta D), pois o Reino Unido não foi um dos fundadores da União Europeia (e sim o BENELUX = Bélgica,
Holanda e Luxemburgo). A assertiva 2 continua VERDADEIRA como exposta. A assertiva 3 deve ser FALSA (e não
verdadeira como apresentada), pois o Reino Unido NÃO aderiu ao euro como moeda (utiliza a libra esterlina). A assertiva 4
deve continuar FALSA. Mas a assertiva 5 está explicitamente VERDADEIRA (e não falsa como exposto), visto que
realmente o Reino Unido não faz parte do espaço Schengen, bem como foi esclarecido na questão. Todas as informações
estão esclarecidas no site oficial da união europeia: https://europa.eu/european-union/index_pt
Reino unido não adota o euro: http://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_pt

Agradeço a cooperação da UNIOESTE, e peço encarecidamente que, para a justiça do exame, o gabarito seja alterado para
"A". Obrigado, Att. Wilson.

Data do Envio: 23/11/16 9:40Inscrição: 2081
Segundo consta no site oficial da União Europeia (https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_pt, visitado no dia
22 de novembro de 2016, as 13:28) : "Dessa cooperação económica resultou a criação da Comunidade Económica
Europeia (CEE) em 1958, então constituída por seis países: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países
Baixos." , sendo assim, a primeira afirmativa é falsa, pois o Reino Unido só passou a integrar o bloco em 1 de janeiro de
1973 (https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_pt).
A segunda afirmativa está correta pois, de acordo com o site G1
(http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/reino-unido-decide-deixar-uniao-europeia-em-referendo.html , visitado também
no dia 22 de novembro de 2016), "Oficialmente, o referendo não é 'vinculante', ou seja, ele não torna obrigatória a decisão
de sair do bloco europeu."
Entretanto, a terceira afirmação é falsa pois, como consta também no site da União Europeia
(https://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_pt , visitado em 22 de novembro de 2016) o Reino Unido faz parte
dos países que optaram por não participar do euro, sendo sua moeda oficial  a libra esterlina.
A quarta afirmação também deve ser considerada como falsa pois, também como noticiado pelo g1
(http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/reino-unido-decide-deixar-uniao-europeia-em-referendo.html) "O referendo
dividiu não só a União Europeia, mas o próprio Reino Unido. Apesar da vitória do "sair", votaram pela permanência a
Escócia (62%), a Irlanda do Norte (55,8%) e a região de Londres (59,9%). Todas as outras regiões da Inglaterra e o País de
Gales votaram por "sair", com percentuais que variaram de 52,5% (País de Gales) a 59,3% (West Midlands)."
Já a última afirmativa é verdadeira, já que como consta no site da União Europeia
(http://europa.eu/european-union/topics/single-market_pt): "Os cidadãos da UE não necessitam de passaporte para viajar
dentro do espaço Schengen, que, atualmente, engloba 26 países: todos os países da UE, com exceção do Reino Unido, da
Irlanda, da Bulgária, da Roménia, de Chipre e da Croácia"
Desse modo, a sequência correta se apresenta na alternativa A.

Data do Envio: 23/11/16 11:30Inscrição: 17783
A questão que tem como tema o BREXIT, 27 de geografia. O gabarito provisório considerou como correta a alternativa A.
Mas apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta banca examinadora, requer a ponderação de que:

* A alternativa que foi considerada correta afirma que o Reino Unido foi um dos países fundadores da Comunidade Europeia
do Carvão e do Aço, e isso não é verdadeiro pois os fundadores dessa comunidade são França, a Alemanha, a Itália,
Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Logo, não se pode considerar como correta, mas o Reino Unido também não foi um dos
países fundadores da Comunidade Econômica Europeia;

* A alternativa também considera como correta a afirmação de que a moeda usada no Reino Unido é o € euro. Na verdade a
moeda oficial é a £ Libra Esterlina;

* A mesma também considera como falsa a afirmação de que o Reino Unido não integra a área de livre circulação. Mas isso
é correto. O Reino unido não integra o espaço Schengen e nem mesmo a zona do euro.

Assim, requer avaliação dos pontos apresentados, de modo a promover a alteração de gabarito da questão.

Data do Envio: 23/11/16 11:39Inscrição: 15154
Ilustríssimos senhores membros da banca examinadora do concurso vestibular 2017, desta instituição de ensino.
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Venho solicitar alteração do gabarito da questão 27, da prova de Geografia. O gabarito oficial indica a alternativa “D”, como
resposta correta. Porém, a única resposta possível é a alternativa “A”.

Abaixo, a questão (apresentada em itálico) e os argumentos (sublinhados):

Em decisão histórica, com potencial de mudar o rumo da geopolítica mundial pelas próximas décadas, os britânicos
decidiram, em referendo, em 23 de junho de 2016, deixar a União Europeia (UE). Analise as afirmativas a seguir e atribua V
para as alternativas verdadeiras e F para as falsas.

( F) A União Europeia teve origem na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) e na Comunidade Econômica
Europeia (CEE), sendo o Reino Unido um dos seis países fundadores destas entidades.

O CECA foi fundado em 1951 e a CEE em 1957, ambos foram originados em acordos entre França, Alemanha Ocidental,
Itália e Holanda, portanto sem a participação do Reino Unido. Conforme documentos oficiais:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=URISERV:xy0022&from=PT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=URISERV:xy0023&from=PT

(V ) A vitória do BREXIT - saída do Reino Unido da União Europeia – não determina imediata desvinculação do bloco. Sua
efetivação depende de negociações entre as duas partes.

O processo de saída de um país da UE pode se prolongar por mais de dois anos, conforme nos lembra matéria veiculada
pela BBC: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36617020

(F ) O Reino Unido integra o espaço econômico do € euro e aderiu a esta moeda desde o início de circulação da mesma em
2002.

Conforme site oficial do Banco Central Europeu que, de forma clara e didática, apresenta os países que fazem parte da zona
do Euro, e no qual se destaca os países que fazem parte da União Europeia mas que não aderiram a moeda comum, caso
da Inglaterra: https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.pt.html

( F) Os resultados do referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia não põem em causa a coesão do Reino
Unido, já que tanto a Escócia como a Irlanda do Norte votaram contra a permanência da Europa.

Conforme publicação que apresenta os números dos diferentes membros do Reino Unido:
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/reino-unido-decide-deixar-uniao-europeia-em-referendo.html

( V) O Reino Unido não integra o espaço Schengen - área de livre circulação.

Conforme publicação divulgada em site oficial da EU:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_pt.pdf

Assim, de acordo com as alternativas acima, assinale a sequência CORRETA.

De tal análise infere-se como sequência correta a alternativa “A”, e não a alternativa proposta no gabarito: “D”.

A. F, V, F, F, V

B. V, F, V, F, F

C. F, F, F, V, F

D. V, V, V, F, F

E. F, F, V, V, V

Ante aos argumentos expostos, REAFIRMO A CORREÇÃO DA ALTERNATIVA “A” E SOLICITO A ALTERAÇÃO DO
GABARITO.

Desde de já, agradeço.

Data do Envio: 23/11/16 11:53Inscrição: 6700
A terceira afirma da questão número 27 está incorreta pois a moe da oficial de todos os países que compõe o Reino Unido é
a Libra Esterlina. O Euro não foi adotado por nenhum deles. 
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Data do Envio: 23/11/16 13:38Inscrição: 2542
Acredito que a alternativa A seja correta,pois o reino unido nao utiliza o euro como moeda oficial,assim tornando a
alternativa D incorreta,ja que nela se diz que é verdadeiro o uso oficial dessa moeda, e o reino unido é integrante do espaço
Schengen,tornando mais uma vez a alternativa D incorreta,e a alternativa A correta.

Data do Envio: 23/11/16 14:35Inscrição: 4245
Segundo  consta  no  site  oficial  da  União  Europeia  (https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-inbrief_pt,  visitado  no
dia  22  de  novembro  de  2016,  as  13:28)  :  "Dessa  cooperação  económica resultou  a  criação  da  Comunidade
Económica  Europeia  (CEE)  em  1958,  então  constituída  por  seis países:  Alemanha,  Bélgica,  França,  Itália,
Luxemburgo  e  Países  Baixos."  ,  sendo  assim,  a  primeira afirmativa  é  falsa,  pois  o  Reino  Unido  só  passou  a
integrar  o  bloco  em  1  de  janeiro  de  1973
(https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_pt). A  segunda  afirmativa  está
correta  pois,  de  acordo  com  o  site  G1
(http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/reino-unido-decide-deixar-uniao-europeia-emreferendo.html  ,  visitado  também
no  dia  22  de  novembro  de  2016),  "Oficialmente,  o  referendo  não é  'vinculante',  ou  seja,  ele  não  torna  obrigatória  a
decisão  de  sair  do  bloco  europeu." Entretanto,  a  terceira  afirmação  é  falsa  pois,  como  consta  também  no  site  da
União  Europeia (https://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_pt  ,  visitado  em  22  de  novembro  de  2016) o
Reino  Unido  faz  parte  dos  países  que  optaram  por  não  participar  do  euro,  sendo  sua  moeda  oficial a  libra
esterlina. A  quarta  afirmação  também  deve  ser  considerada  como  falsa  pois,  também  como  noticiado  pelo  g1
(http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/reino-unido-decide-deixar-uniao-europeia-emreferendo.html)  "O  referendo
dividiu  não  só  a  União  Europeia,  mas  o  próprio  Reino  Unido.  Apesar da  vitória  do  "sair",  votaram  pela
permanência  a  Escócia  (62%),  a  Irlanda  do  Norte  (55,8%)  e  a região  de  Londres  (59,9%).  Todas  as  outras  regiões
da  Inglaterra  e  o  País  de  Gales  votaram  por "sair",  com  percentuais  que  variaram  de  52,5%  (País  de  Gales)  a
59,3%  (West  Midlands)." Já  a  última  afirmativa  é  verdadeira,  já  que  como  consta  no  site  da  União  Europeia
(http://europa.eu/european-union/topics/single-market_pt):  "Os  cidadãos  da  UE  não  necessitam  de passaporte  para
viajar  dentro  do  espaço  Schengen,  que,  atualmente,  engloba  26  países:  todos  os países  da  UE,  com  exceção  do
Reino  Unido,  da  Irlanda,  da  Bulgária,  da  Roménia,  de  Chipre  e  da Croácia"

Data do Envio: 23/11/16 16:02Inscrição: 3293
Em relação à adoção do Euro no Reino Unido, é sabido que, apesar de fazer parte da chamada "zona do euro", o país
decidiu por não adotar a moeda unificada. No tratado de Maastrich, que criou a União Europeia, está clara esta exceção:
"Estão previstas disposições específicas em relação a dois Estados-Membros. O Reino Unido não assumiu o compromisso
de passar à terceira etapa da UEM.(...)" Esta terceira etapa é justamente a adoção da moeda única: "A terceira etapa
deveria iniciar-se, o mais tardar, em 1 de Janeiro de 1999 com a criação de uma moeda única e o estabelecimento de um
Banco Central Europeu (BCE).". (Fonte:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=URISERV:xy0026&from=EN). Sendo assim, a moeda oficial no
Reino Unido continuou a ser a LIBRA ESTERLINA e nunca foi adotado o euro. 
Sendo assim, a terceira alternativa é FALSA. Como não há opção possível, pede-se ANULAÇÃO desta questão.

Data do Envio: 23/11/16 16:20Inscrição: 19906
(   )  A assertiva é FALSA, pois o Reino Unido não foi um dos fundadores das entidades citadas – CECA e CEE. Os seis
países fundadores são: Bélgica, Países Baixos(Holanda), Luxemburgo, Alemanha Ocidental, França e Itália. Sendo o Reino
Unido integrante da Comunidade Ecônomica Europeia em 1973. Fato confirmado segundo Silva e Junior (2013, p.90)

“A Grã-Bretanha foi convidada a participar das negociações de Roma, mas manteve seu isolamento, já que
apostava em outra forma de relação em bloco: a Comunidade Britânica das Nações (Commonwealth), formada por suas
ex-colônias e por ela liderada. O governo reveria sua posição em 1961, quando pedira ingresso a Comunidade, pedido
barrado por Charles de Gaulle, então Presidente francês, que afirmou “ter sérias dúvidas sobre a boa vontade britânica”. Os
britânicos repetiram o pedido em 1967, que foi novamente vetado. [...] A ampliação da Comunidade se daria em etapas, com
o ingresso em 1973 da Grã-Bretanha, Irlanda e Dinamarca, em 1981 da Grécia, e em 1986, da Espanha e de Portugal”.
SILVA, Edilson Adão Cândido da. JUNIOR, Laercio Furquim. Geografia em Rede, 3° ano. União Europeia: o modelo mais
integrado.  1. Ed. São Paulo: FTD, 2013.

(   ) A afirmativa é VERDADEIRA, pois a desvinculação é gradativa podendo o Reino Unido com saída anunciada para
ocorrer em março de 2017 de acordo com a declaração da primeira ministra do Reino Unido Theresa May. De acordo com a
reportagem “Governo britânico pode iniciar BREXIT em março, diz Theresa May”. Disponível em
http://exame.abril.com/mundo/governo-britanico-pode-iniciar-brexit-em-marco-diz-theresa-may

(   ) A afirmativa é FALSA pois o Reino Unido não integra o espaço econômico do euro e não aderiu a moeda desde o início
de sua circulação. O Reino Unido não aderiu ao Euro e manteve a sua moeda oficial, a libra esterlina. Silva e Júnior (2013,
p.90).

“O euro que surgia para ser moeda forte [...] foi adotado por 12 dos 15 países, Reino Unido, Suécia e Dinamarca
ficara, fora da “zona do euro” [...] Por iniciativa do Reino Unido que seguia resistindo ao aprofundamento da integração,
inseriu-se na união monetária uma cláusula que facultava aos países-membros a opção de manter suas moedas nacionais”.
SILVA, Edilson Adão Cândido da. Junior, Laercio Furquim. Geografia em Rede, 3° ano. União Europeia : o modelo mais
integrado. 1. Ed: São Paulo: FTD, 2013.
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(   ) A afirmativa é FALSA, pois durante o referendo, a Escócia e Irlanda do Norte apresentaram percentuais menores para a
saída do Reino Unido da União Europeia, sendo 38% e 42%, respectivamente, segundo a reportagem “Reino Unido vota
para deixar a União Europeia”. Disponível emhttp://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/06/1785097-com-metade-da-apurac
ao-saida-da-ue-leva-vantagem-em-plebiscito-britanico.shtml

(     ) A afirmativa é VERDADEIRA, pois o Reino Unido e Irlanda não ratificaram o Acordo de Schengen, que permite a livre
circulação de pessoas entre os signatários.
SILVA, Edilson Adão Cândido da. JUNIOR, Laercio Furquim. Geografia em Rede.  3° ano. União Europeia : O modelo mais
integrado. 1. Ed. São Paulo: FTD,2013.

Silva, Edilson Adão Cândido da. Geografia em rede, 3° ano / Edilson Adão Cândido da Silva, Laercio Furquim Júnior. – 1.ed.
– São Paulo: FTD, 2013.
Diante das afirmações acima, o gabarito provisório disponibilizado Universidade Estadual do Oeste do Paraná está incorreto.
Solicito correção de acordo com as justificativas acima, sendo a alternativa correta alternativa “A”.

Resposta aos Recursos
A alternativa correta é a letra A.

Alterar Questão para ADecisão da Banca:
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Geografia

Número da questão: 28

Data do Envio: 23/11/16 13:41Inscrição: 2542
Alternativa A correta,pois todas as energias renovaveis,primarias e secundarias,convencionais e alternativas tem seus
efeitos negativos ou positivos para o ambiente sim

Resposta aos Recursos
O recurso não procede pois a alternativa A trata especificamente das classificações, que são baseadas na: 
- origem (renováveis e não-renováveis) 
- necessidade de transformação (primárias e secundárias)
- tecnologia empregada na matriz energética (convencionais e alternativas). 

Concordamos que todas as formas de produção de energia tem efeitos para o ambiente, mas as classificações, solicitadas
na questão, não dependem deste ponto levantado pelo recurso.

Portanto, o recurso não procede.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: História

Número da questão: 32

Data do Envio: 22/11/16 14:27Inscrição: 2374
O equivoco dessa questão está no fato de que Erasmo de Roterdã não era um grande conhecedor da literatura cristã, mas
sim um Renascentista.

Resposta aos Recursos
Considerar um autor conhecedor de algo, ou de alguma corrente de pensamento não significa que o mesmo coaduna com a
referida escola. Erasmo é sim um Renascentista, no entanto, como outros autores coevos a ele, conheciam os escritos
clássicos e os escritos pagãos, mesmo porque para criticar e problematizar a literatura cristã e tornar-se mais próximo dos
antigos era preciso conhecer. Em suma, ser conhecedor não é se "filiar" a determinada corrente de pensamento. A questão
está mantida.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: História

Número da questão: 33

Data do Envio: 22/11/16 10:33Inscrição: 15440
A resposta da questão não sendo a letra "E" faz com que a questão citada sugere que pessoas que tenham posicionamento
politico à direita não possuem pensamento critico e as rotula como preconceituosas ao associá-las ao nazismo. Tal fato
deixa implícito o cunho ideológico da questão e fere os princípios constitucionais descritos no Artigo 5 da Constituição
Federal, que assim diz e cito o devido Inciso:
"VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença."
Peço, portanto, que reconsiderem a fundamentação de tal questão e seja assegurada a imparcialidade ideológica
necessária à educação de qualidade em um Estado democrático de direito.

Resposta aos Recursos
Caro estudante, agradeço por sua preocupação em tentar analisar criticamente a questão, o que demonstra o quanto você
valoriza o nosso vestibular e está motivado a ingressar na universidade pública.
Contudo, sua resposta é insuficiente e contraproducente - mesmo que utilize de artigo constitucional. 
Primeiro grande equívoco: não nos referimos a pessoas ou grupos de direita, mas de EXTREMA DIREITA. Revela-se aqui
não só o equívoco, mas o desconhecimento (compreensível) do conceito histórico. Quando nos referimos a movimentos de
extrema direita estamos considerando indivíduos e/ou grupos sociais que SIM defendem abertamente a acriticidade do
pensamento e da ação (o que leva a defesa de uma despolitização da sociedade), a excessiva limitação (quando não
eliminação) da liberdade de expressão e pensamento e o FORTE preconceito em relação a questões de gênero,
sexualidade e etnia (conforme constam na alternativa "E" - que está correta). 
A direita, apesar de conservadora e ultraliberal, ao menos em linhas gerais admite o debate público e tem uma postura
abertamente classista (elitista), em clara defesa dos interesses do capital e seus representantes (empresários, governos,
banqueiros). A extrema direita, embora possa avizinhar-se com os senhores do capital, agrega em sua ideologia um
conjunto pernicioso de preconceitos étnico-raciais e sexuais, odes a violência e barbárie e disseminação de ódio e
intolerância (preceitos que, aliás, ferem a mesma Constituição citada por ti).
Segundo, e mais equivocado ainda, é acreditar (e lamento que o "Escola sem Partido" esteja conquistando mentes tão
jovens) que existe alguma questão, problema ou pensamento que não seja TAMBÉM ideológico (a sua resposta é
ideológica, pois revela valores, crenças, ideias e posicionamentos não apenas individuais, mas expressam o grupo ou a
classe social a qual você pertence). 
E, por fim, lembrá-lo que não existe "imparcialidade ideológica". Liberdade de crença ou consciência (certamente presente
na Constituição Federal) é uma coisa, a evidência de que, embora haja liberdade de crença ou consciência, numa sociedade
como a nossa (antes de democrática, é CAPITALISTA) existe uma disputa de interesses, ideologias e territórios pelas
diferentes classes sociais. Nela, existem diversas concepções de "liberdade". A da Constituição, de nítido viés liberal e
burguês, assegura o direito de propriedade e ao indivíduo de ir e vir. Por tanto, é carregada de ideologias oriundas de grupos
políticos interessados em defender ESTE MODELO de Constituição. Nem ela se salva de ser um constructo ideológico,
sabia? E mais: o mesmo Estado democrático de direitos que prevê liberdade de crença/consciência é aquele que TAMBÉM
defende a pluralidade de ideias, concepções políticas e correntes ideológicas. O que você faz é defender uma destas
concepções/correntes e, portanto, cai por terra sua tese de "imparcialidade ideológica".
Por estas razões, mais do que suficientes, vamos manter a questão. Abraços.  

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: História

Número da questão: 34

Data do Envio: 21/11/16 16:58Inscrição: 1941
Sobre os indígenas no Brasil, é INCORRETO afirmar.
Referente à alternativa E. "DEVIDO À GRANDE PRESENÇA INDÍGENA NA SOCIEDADE BRASILEIRA.". 
Justificativa: No Brasil, população indígena é de 896,9 mil (Fonte:
http://www.brasil.gov.br/governo/2015/04/populacao-indigena-no-brasil-e-de-896-9-mil).E de acordo com o senso de 2013, a
população brasileira corresponde a 200,4 milhões. E, portanto, a população indígena corresponde a menos de 1% da
população brasileira. Nessa diretriz, é incorreto considerar a população indígena grande diante do tamanho da sociedade
brasileira.

Data do Envio: 21/11/16 17:48Inscrição: 1625
A questão, abordando sobre os indígenas no Brasil, pede a alternativa errada (alternativa A no caso) e assim conclui-se que
todas opções restantes estão corretas, porém há uma contradição entre a alternativa D e alternativa E. A alternativa D diz
que as discussões sobre os conflitos de disputa indígena estão ganhando espaço nos meios de comunicação e a alternativa
E diz que os conflitos de disputa indígena não estão ganhando notoriedade política e social. Como é possível estarem
ganhando espaço e ao mesmo tempo não estarem? Se a interpretação era que eles estão ganhando espaço mas não o
suficiente, então as alternativas foram mal formuladas porque acabam deixando os candidatos confusos. Duas coisas que
se contradizem estarem certas? Peço a anulação dessa questão, pois tenho certeza que não só eu mas muitos candidatos
foram prejudicados por essas alternativas mal formuladas. Grata.

Data do Envio: 22/11/16 10:35Inscrição: 12539
Alternativa E, assim como a A, está incorreta, tendo a questão duas alternativas incorretas.

E) Devido à grande presença indígena na sociedade brasileira, as questões sobre violência e conflitos em áreas de disputa
indígena não ganham notoriedade política e social como deveriam, uma vez que não se trata de um caso isolado e nem uma
comunidade específica.
Justificativa: a presença indígena no Brasil corresponde a 4% da população, “o Brasil tem 896,9 mil indígenas em todo o
território nacional, somando a população residente tanto em terras indígenas (63,8%) quanto em cidades (36,2%), de acordo
com o Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE)”
(http://www.brasil.gov.br/governo/2012/08/brasil-tem-quase-900-mil-indios-de-305-etnias-e-274-idiomas). O que não
caracteriza uma grande presença indígena, conforme falsamente afirma a questão. E a falta de notoriedade está ligada
justamente ao fato de que tratar de uma minoria e a questões políticas e econômicas, “preocupados com a possibilidade de
retrocesso nas homologações, as lideranças indígenas começaram a se mobilizar e intensificar os protestos. Outro fato que
fez acender o sinal de alerta é a afinidade do presidente interino com deputados e senadores que compõem a bancada
ruralista – uma frente parlamentar no Congresso Nacional composta de proprietários de terras e defensores dos interesses
dos grandes produtores rurais. Na atual conjuntura, os povos indígenas acreditam que a eventual consolidação de Temes
como presidente pode significar um retrocesso em seus direitos, principalmente se duas medidas que têm apoio dos
ruralistas avançarem no Congresso. Uma delas é a PEC 215, uma proposta de Emenda à Constituição que visa a transferir
para o Legislativo o poder de aprovar terras indígenas e quilombolas e ratificar ou até revisar demarcações já  homologadas”
(GUIA DE ATUALIDADES DO ESTUDANTE, 2° Semestre - 2016, EDITORA ABRIL. Página 103, BRASIL – ÍNDIOS,
Mudanças na Legislação). Portanto, a falta de notoriedade das questões indígenas não está ligada ao fato de haver uma
grande presença de índios (o que já foi visto e está incorreto, são uma minoria) ou ao fato de não ser um caso isolado, pois,
justamente por não ser um caso isolado é que a notoriedade seria devida. Na verdade, conforme consta no Guia do
Estudante, a falta de notoriedade política e social indígena está, principalmente, ligada a um jogo de interesses políticos e
econômicos.

Resposta aos Recursos
Sobre a formulação "grande presença" indicamos que não estávamos destacando ou enfatizando a quantidade desses
sujeitos em detrimento de outros, mas suas presença pulverizada pelo território brasileiro como algo marcante nas questões
atuais que dizem respeito à conflitos por terra, políticas sociais etc. Algo que, independente da porcentagem que ocupa no
conjunto total da população brasileira, aponta uma questão de debate relevante sobre as políticas de permanência e
sustentação das comunidades indígenas na dinâmica do país. Portanto, consideramos que sua presença é relevante,
altamente debatida e se faz grande nesses termos.
Por tudo isso, consideramos o recurso improcedente e mantemos a questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: História

Número da questão: 35

Data do Envio: 21/11/16 19:53Inscrição: 7626
A partir da leitura e análise da questão 35 do vestibular 2017 Unioeste, nota-se algumas incoerências na formulação da
questão  que podem induzir o vestibulando ao equívoco. Perceber-se-á alguns erros além da alternativa “E”, que de acordo
com o gabarito provisório, seria a assertiva.
Na alternativa “C”, há uma referência ao movimento modernista utilizando de argumentos, que mesmo assertivo, remetem
ao aspecto literário do movimento e não o arquitetônico, mais plausível com a proposta do comando da questão. O
movimento modernista no planejamento urbano é parte do conteúdo curricular da base comum, onde se estudam a
construção do edifício Gustavo Capanema no Rio de Janeiro, Edifício Copan em São Paulo, ou mesmo Brasília, edificada
nesta proposta na década de 1950. Essa confusão induziu ao erro.
Na alternativa “D” há um erro de interpretação. Na questão lê-se:  [...] dividido em seis grandes partes [...]. O Plano de
Metas, executado nesta gestão, baseava-se em 31 metas, sendo focada em cinco grandes áreas: Energia, transportes,
alimentação, indústria de base e educação. Tal erro também induz o vestibulando ao erro, o prejudicando no processo do
vestibular.
Peço, portanto, a anulação dessa questão pelos apontamentos já realizados

Data do Envio: 21/11/16 20:10Inscrição: 4320
A partir da leitura e análise da questão 35 do vestibular 2017 Unioeste, nota-se algumas incoerências na formulação da
questão  que podem induzir o vestibulando ao equívoco. Perceber-se-á alguns erros além da alternativa “E”, que de acordo
com o gabarito provisório, seria a assertiva.
Na alternativa “C”, há uma referência ao movimento modernista utilizando de argumentos, que mesmo assertivo, remetem
ao aspecto literário do movimento e não o arquitetônico, mais plausível com a proposta do comando da questão. O
movimento modernista no planejamento urbano é parte do conteúdo curricular da base comum, onde se estudam a
construção do edifício Gustavo Capanema no Rio de Janeiro, Edifício Copan em São Paulo, ou mesmo Brasília, edificada
nesta proposta na década de 1950. Essa confusão induziu ao erro.
Na alternativa “D” há um erro de interpretação. Na questão lê-se:  [...] dividido em seis grandes partes [...]. O Plano de
Metas, executado nesta gestão, baseava-se em 31 metas, sendo focada em cinco grandes áreas: Energia, transportes,
alimentação, indústria de base e educação. Tal erro também induz o vestibulando ao erro, o prejudicando no processo do
vestibular.
Peço, portanto, a anulação dessa questão pelos apontamentos já realizados.

Data do Envio: 22/11/16 13:57Inscrição: 12836
A partir da leitura e análise da questão 35 do vestibular 2017 Unioeste, nota-se algumas incoerências na formulação da
questão  que podem induzir o vestibulando ao equívoco. Perceber-se-á alguns erros além da alternativa “E”, que de acordo
com o gabarito provisório, seria a assertiva.
Na alternativa “C”, há uma referência ao movimento modernista utilizando de argumentos, que mesmo assertivo, remetem
ao aspecto literário do movimento e não o arquitetônico, mais plausível com a proposta do comando da questão. O
movimento modernista no planejamento urbano é parte do conteúdo curricular da base comum, onde se estudam a
construção do edifício Gustavo Capanema no Rio de Janeiro, Edifício Copan em São Paulo, ou mesmo Brasília, edificada
nesta proposta na década de 1950. Essa confusão induziu ao erro.
Na alternativa “D” há um erro de interpretação. Na questão lê-se:  [...] dividido em seis grandes partes [...]. O Plano de
Metas, executado nesta gestão, baseava-se em 31 metas, sendo focada em cinco grandes áreas: Energia, transportes,
alimentação, indústria de base e educação. Tal erro também induz o vestibulando ao erro, o prejudicando no processo do
vestibular.
Peço, portanto, a anulação dessa questão pelos apontamentos já realizados.

Data do Envio: 22/11/16 14:21Inscrição: 3895
A partir da leitura e análise da questão 35 do vestibular 2017 Unioeste, nota-se algumas incoerências na formulação da
questão  que podem induzir o vestibulando ao equívoco. Perceber-se-á alguns erros além da alternativa “E”, que de acordo
com o gabarito provisório, seria a assertiva.
Na alternativa “C”, há uma referência ao movimento modernista utilizando de argumentos, que mesmo assertivo, remetem
ao aspecto literário do movimento e não o arquitetônico, mais plausível com a proposta do comando da questão. O
movimento modernista no planejamento urbano é parte do conteúdo curricular da base comum, onde se estudam a
construção do edifício Gustavo Capanema no Rio de Janeiro, Edifício Copan em São Paulo, ou mesmo Brasília, edificada
nesta proposta na década de 1950. Essa confusão induziu ao erro.
Na alternativa “D” há um erro de interpretação. Na questão lê-se:  [...] dividido em seis grandes partes [...]. O Plano de
Metas, executado nesta gestão, baseava-se em 31 metas, sendo focada em cinco grandes áreas: Energia, transportes,
alimentação, indústria de base e educação. Tal erro também induz o vestibulando ao erro, o prejudicando no processo do
vestibular.
Peço, portanto, a anulação dessa questão pelos apontamentos já realizados.

Data do Envio: 22/11/16 14:27Inscrição: 7617
A partir da leitura e análise da questão 35 do vestibular 2017 Unioeste, nota-se algumas incoerências na formulação da
questão  que podem induzir o vestibulando ao equívoco. Perceber-se-á alguns erros além da alternativa “E”, que de acordo
com o gabarito provisório, seria a assertiva.
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: História

Número da questão: 35
Na alternativa “C”, há uma referência ao movimento modernista utilizando de argumentos, que mesmo assertivo, remetem
ao aspecto literário do movimento e não o arquitetônico, mais plausível com a proposta do comando da questão. O
movimento modernista no planejamento urbano é parte do conteúdo curricular da base comum, onde se estudam a
construção do edifício Gustavo Capanema no Rio de Janeiro, Edifício Copan em São Paulo, ou mesmo Brasília, edificada
nesta proposta na década de 1950. Essa confusão induziu ao erro.
Na alternativa “D” há um erro de interpretação. Na questão lê-se:  [...] dividido em seis grandes partes [...]. O Plano de
Metas, executado nesta gestão, baseava-se em 31 metas, sendo focada em cinco grandes áreas: Energia, transportes,
alimentação, indústria de base e educação. Tal erro também induz o vestibulando ao erro, o prejudicando no processo do
vestibular.
Peço, portanto, a anulação dessa questão pelos apontamentos já realizados.

Data do Envio: 22/11/16 14:33Inscrição: 2374
A alternativa B dessa questão dava como verdadeira o fato de Juscelino Kubitschek ter dividido o Plano de Metas em 6
partes, sendo que este foi dividido em 3: 
 o '' Tripé Econômico''

Data do Envio: 22/11/16 15:20Inscrição: 2022
Discordo com a resposta, apresentada pelo gabarito , da questão 35. Nessa, requisitou-se aos candidatos a alternativa
incorreta. Contudo,considerou-se correta a proposição apresentada na letra D (" O governo de Juscelino Kubitschek foi
marcado pela  elaboração do plano de metas divido em seis grandes partes(...). De acordo com artigo publicado no site da
Fundação Getulio Vargas  (http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/PlanodeMetas), bem como em outras
literaturas historiográficas,  o plano de JK possuia cinco diretrizes principais (energia, transporte, alimentação, industria de
base e educação) que abrangiam outras metas. Logo, afimar que o referido plano possuiu 6 metas corresponde a um erro.

Data do Envio: 22/11/16 15:42Inscrição: 2033
A alternativa D é ambígua; uma possível leitura é a de que o Plano de Metas trazia como grande destaque a construção de
Brasília, o que a torna incorreta. 

Data do Envio: 22/11/16 21:34Inscrição: 12151
O gabarito dessa questão foi a alternativa (E). sendo que essa poderia estar com o conteúdo todo correto e a questão pede
claramente a incorreta.Assim a alternativa (D) poderia ser o gabarito correto, pois afirma que no governo de Juscelino
Kubitschek (1956-1961) foi marcado pela elaboração do “Plano de Metas”,
dividido em seis grandes partes. sendo na verdade dividido em 5 grande partes

Resposta aos Recursos
O governo de JK foi considerado modernizador. O destaque foi a chamada “política desenvolvimentista”, quer seja, fazer o
Brasil crescer e se desenvolver “cinqüenta anos em cinco”. Além dos recursos públicos, Jk incentivou também o
investimento privado para dar fôlego ao crescimento econômico do País. O chamado Plano de Metas, que previa 31 metas,
estava distribuído em seis grupos, a saber: transporte, energia, indústria de base, alimentação, educação e a construção de
Brasília, conforme a alternativa aponta; seis grandes PARTES e não as cinco áreas que comumente aparecem na literatura
especializada do tema.
No que tange ao Movimento Modernista, sabemos que seu manifesto englobou elementos das mais diversas perspectivas.
Verificar e constatar traços atrasados no Brasil do início do século XX abarcará aspectos e áreas da literatura, das
chamadas “mentalidades”, do espaço urbano, do comportamento, dentre outros. Diz-nos Luciano Monteiro em O movimento
modernista e a construção de uma identidade nacional sob a égide do Estado Novo: “O acelerado processo de
industrialização e urbanização da capital do estado de São Paulo no início do século XX, promovido pelas fortunas de uma
oligarquia cafeeira subsidiada pelo Estado, teve na Semana de Arte Moderna seu correspondente artístico e intelectual mais
significativo. Uma inusitada profusão de experimentos estéticos em diálogo com as transformações repentinas na vida
provinciana da capital paulista compunham o polêmico repertório (para a época) da mostra”.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Matemática

Número da questão: 38

Data do Envio: 21/11/16 10:01Inscrição: 958
Essa questão está mal elaborada, no qual as respostas faltam dados, vejam na resposta B - A probabilidade de que seja um
caso..... (caso de ser o que?Dengue? Zika? ) e nas respostas C, D , E também estão bem confusas, no qual induz a
interpretação indevida. Grata

Data do Envio: 21/11/16 10:36Inscrição: 6985
Existem duas alternativas incorretas.
Na alternativa E), ambos os casos possuem probabilidade menor de que 98%, fazendo com que ela também se torne uma
alternativa incorreta.

Resposta aos Recursos
Os recursos não procedem. 
É possível responder a questão com os dados disponíveis.  Quando citar apenas o estado devia-se interpretar a
possibilidade de ser qualquer uma das doenças. O enunciado permite ao candidato ter clareza sobre cada alternativa.
Na alternativa E, a probabilidade de ser um caso no Paraná ou ser de dengue é: 0,9880, portanto,  maior de 98%. A única
alternativa incorreta é a A. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Química

Número da questão: 43

Data do Envio: 22/11/16 8:52Inscrição: 4326
O enunciado deixa margem para várias interpretações. Partindo do princípio de que a camada d esteja com 5 elétrons
(semi-preenchida, porém este "semi" não necessariamente tem que ser metade, ai que esta o erro da questão) o número de
elétrons fica 23 e não 25 como diz a letra D, e todos seus elétrons na camada de menor energia estão emparelhados,
assim, a mais correta seria B.

Data do Envio: 23/11/16 15:38Inscrição: 17498
A questão diz que um átomo possui configuração eletrônica, cujo orbital mais energético é o 3d. Nota-se que ela fornece o
numero quântico principal (N=3), o número quântico secundário (L=2, subnível d). No entanto não fornece o número
quântico magnético (M), não sendo possível determinar a quantidade de elétrons no subnível 3d e nem em qual orbital se
encontra o elétron mais energético. Dessa forma, como a questão diz que o orbital se encontra semi-preenchido, entende-se
que a alternativa C também poderia estar correta, pois sua configuração eletrônica poderia ser 3d¹, tendo um orbital 3d
semi-preenchido (conforme diz o enunciado) e um elétron com spin desemparelhado conforme diz a alternativa.

Resposta aos Recursos
O orbital está semi-preenchido e não parcialmente preenchido. O significado da palavra semi é metade. Assim, o orbital d
possui 5 elétrons. Façam a distribuição eletrônica: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5.
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Química

Número da questão: 45

Data do Envio: 22/11/16 14:02Inscrição: 11314
De acordo com a questão, pede-se para calcular a concentração de uma amostra cuja absorbância foi de 0,4 e o caminho
óptico de 1 cm e absortividade molar ?=4x10^4 L cm mol^-1. De acordo com a fórmula A=?.b.c, para se achar a
concentração a fórmula ficaria: c=A/b.?. Colocando os valores na fórmula, ficaria c=0,4/4x10^4 *1. o Resultado seria 1 x
10^-5, sendo a alternativa E a correta, e não a alternativa C, que é 1 x 10^-3.

Resposta aos Recursos
No enunciado está escrito: "determine a concentração da amostra ORIGINAL". Provavelmente você esqueceu que a
amostra ORIGINAL foi diluída 100 vezes, logo, a concentração é 1x10^-3.
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Química

Número da questão: 46

Data do Envio: 22/11/16 21:32Inscrição: 340
O enunciado do exercício não solicita o tipo de percentual que se quer obter. O gabarito considera o percentual em massa
(g) ao se calcular o número de mols presentes resultando em 6g de cobre e 4g de estanho. Porém como não está
especificado a porcentagem em mols também deve ser considerada, visto que há uma proporção 0,09 mols de cobre e 0,03
mols de estanho após os mesmos cálculos utilizados, num total de 0,12 mols e com porcentagem em MOLS de 75% para o
cobre e 25% para o estanho. Solicito portanto a anulação da questão por existirem 2 respostas e não haver especificação do
tipo de porcentagem que se deseja avaliar, prejudicando a interpretação do problema.

Resposta aos Recursos
Se fosse pedida a proporção em mol, ela estaria explícita na prova. Toda a questão estava relacionada às massas dos
constituintes.
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Química

Número da questão: 47

Data do Envio: 20/11/16 23:34Inscrição: 4149
Na questão 47,pede-se para identificar a função oxigenada,além do grupo ácido carboxílico, no entanto,segundo o gabarito
provisório consta que a resposta correta é a letra B (amida),porém o grupo amida pertence a função nitrogenada e não a
função oxigenada.

Data do Envio: 22/11/16 9:19Inscrição: 11167
O enunciado da questão solicita a identificação de função oxigenada, ou seja, o candidato tem de identificar os seguintes
compostos: alcoóis, enóis, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas ou ésteres. A alternativa julgada como correta pela comissão
avaliadora do vestibular é a B (amida), no entanto, essa substância faz parte das funções nitrogenadas: aminas e amidas.
Portanto, a alternativa correta é a A, uma vez que a estrutura do ácido hipúrico apresenta a cetona, caracterizada por
apresentar em sua estrutura o grupo carbonila entre átomos de carbono.

Data do Envio: 22/11/16 14:15Inscrição: 12836
Em relação à questão de número 47 da segunda etapa do concurso vestibular Unioeste 2016-17, venho através deste
solicitar recurso pois na estrutura do ácido Hipúrico, além do grupo Ácido Carboxílico, pode-se identificar a função
Nitrogenada e não Função Oxigenada. 
Amida trata-se de uma função nitrogenada, e não oxigenada, como trata o enunciado

Data do Envio: 22/11/16 14:17Inscrição: 7626
Em relação à questão de número 47 da segunda etapa do concurso vestibular Unioeste 2016-17, venho através deste
solicitar recurso pois na estrutura do ácido Hipúrico, além do grupo Ácido Carboxílico, pode-se identificar a função
Nitrogenada e não Função Oxigenada. 
Amida trata-se de uma função nitrogenada, e não oxigenada, como trata o enunciado

Data do Envio: 22/11/16 14:20Inscrição: 3895
Em relação à questão de número 47 da segunda etapa do concurso vestibular Unioeste 2016-17, venho através deste
solicitar recurso pois na estrutura do ácido Hipúrico, além do grupo Ácido Carboxílico, pode-se identificar a função
Nitrogenada e não Função Oxigenada. 
Amida trata-se de uma função nitrogenada, e não oxigenada, como trata o enunciado

Data do Envio: 22/11/16 14:29Inscrição: 7617
Em relação à questão de número 47 da segunda etapa do concurso vestibular Unioeste 2016-17,
venho através deste solicitar recurso pois na estrutura do ácido Hipúrico, além do grupo Ácido
Carboxílico, pode-se identificar a função Nitrogenada e não Função Oxigenada.
Amida trata-se de uma função nitrogenada, e não oxigenada, como trata o enunciado

Resposta aos Recursos
Uma amida é considerada um derivado de ácido carboxílico, logo uma função oxigenada. Uma carbonila diretamente ligada
a um átomo de nitrogênio é uma amida, nunca uma cetona.
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Química

Número da questão: 49

Data do Envio: 22/11/16 18:02Inscrição: 17410
A questao citada questionava sobre o numero de ESTEREOISOMEROS da molecula descrita - estereoisomeros sao
isomeros opticos de uma molecula, tanto os ativos quanto os inativos, e dependem diretamente do numero de carbonos
quirais presentes nela. O desenho da molecula apresentada possui uma dupla interpretacao, uma gera ausencia de gabarito
e outra gera mudança no gabarito. A primeira interpretacao, que gera a ausencia de gabarito, seria considerar a ramificacao
ilustrada na molecula como  representando um metil. Tal fato faria com que a molecula apresentasse 12 isomeros opticos,
sendo oito ativos e quatro inativos, devido aos 3 carbonos quirais presentes. Entretanto, se considerar a ramificacao citada
(localizada no primeiro carbono a direita da hidroxila) como representadora de um hidrogenio, a molecula apresenta
somente 2 carbonos quirais, portanto, 6 estereoisomeros totais, sendo 4 ativos e 2 inativos. Devido a essa ultima
compreensao, o gabarito correto para a questao será a letra D (6 estereoisomeros), diferentemente de resposta do gabarito
provisorio expedido. Agradeço a atencao e peço que revejam o gabarito!

Resposta aos Recursos
A molécula apresenta 3 carbonos quirais, que são aqueles cujos substituintes estão representados na estrutura, logo, pela
teoria, são possíveis oito estruturas, pois esta é dada pela relação 2^n, onde n é o número de carbonos quirais. Assim, não é
possível conseguir doze. 
Quando não se representa um átomo ou grupo na extremidade da ligação significa que você possui um grupo metila. Caso
fosse hidrogênio, seria obrigatório a sua representação. 
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Sociologia

Número da questão: 50

Data do Envio: 22/11/16 14:06Inscrição: 11314
De acordo com as alternativas, Bretch sugere que as pessoas analfabetas em política não se interessam por política e por
isso são culpadas pelo surgimento de  problemas sociais, como prostituição, corrupção e altos preços de alimentos, o que
se afirma na alternativa C. Além disso, o desinteresse pela política tem consequências econômicas e sociais que afetam
tanto as pessoas que participam como as que não participam da política. Sendo assim, as alternativas A e C estariam
ambas corretas, e só deveria existir uma alternativa correta.

Resposta aos Recursos
A alternativa diz que:

"C. Brecht sugere que as pessoas analfabetas não se interessam por política e por isso são culpadas pelo surgimento de
problemas sociais, como prostituição, corrupção e altos preços de alimentos. "

Mas está errada.

Uma pessoa "analfabeta" - quer dizer, "não alfabetizada" não é, necessariamente, um "analfabeto político".

Uma pessoa com formação superior, mestrado e doutorado pode ser "analfabeta" em termos políticos tal como explica
Brecht no poema.

Portanto, essa alternativa está errada ao sugerir que "pessoas analfabetas" não se interessam por política .... etc.

Portanto, apenas a letra "A" está correta.
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Sociologia

Número da questão: 52

Data do Envio: 22/11/16 14:14Inscrição: 11314
De acordo com o trecho enunciado:" Um ponto decisivo para a compreensão do conceito de "Indústria Cultural" é questão
da autonomia do artista em relação ao mercado". De acordo com esse trecho. a alternativa D que seria a correta de acordo
com o gabarito, não estaria correta, visto que o artista tem autonomia para identificar sua obra, independente ou não da
lógica de reprodução cultural e econômica da sociedade, ou seja, o artista não precisa reproduzir a cultura da sociedade em
sua obra de arte. A alternativa C estaria correta, pois certas culturas de certos grupos, como os punks por exemplo, não
seguem a cultura de massa, a cultura mais comum na sociedade, e por isso certas culturas de alguns grupos são
independente em relação aos mecanismos de reprodução material da sociedade em geral.

Resposta aos Recursos
A questão deve ser respondida conforme o conceito de Indústria Cultural e não conforme o posicionamento em relação à
cultura de grupos punks, conforme foi exemplificado. E mesmo entre os punks ingleses da década de 1970, surgiram vários
embates sobre se deveriam ou não fechar contratos com grandes gravadoras, o que poderia interferir no processo criativo e
desvirtuar a proposta musical. O conceito de Indústria Cultural designa a produção de produtos culturais com o intuito de
adaptar e integrar seus consumidores ao funcionamento da ordem social vigente. Sendo assim, ela centraliza a produção, a
distribuição e o consumo da cultura, de modo a integrá-la à esfera da reprodução material da sociedade e ao funcionamento
do sistema capitalista. Ela atua como uma forma de diminuição do potencial crítico e de dominação da consciência das
pessoas. O consumo dos produtos da Indústria Cultural não é um escolha livre do consumidor, mas, em grande medida,
determinado antecipadamente na fase de fabricação dos produtos.
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Sociologia

Número da questão: 53

Data do Envio: 22/11/16 14:55Inscrição: 2374
A alternativa C da referida questão dava como verdadeiro o fato de que, para Hobbes, a possibilidade da guerra de todos
contra todos é '' latente ''. Segundo o dicionário Aurélio, ''latente'' significa ''não aparente''.Logo, ocorre um equivoco, pois,
segundo Hobbes, a guerra de todos contra todos no estado de natureza é iminente.

Resposta aos Recursos
A guerra de todos contra todos é uma possibilidade constante no estado de natureza: "latente" porque o conflito nem sempre
se realiza entre todos ao mesmo tempo, sendo, entretanto, algo que pode se realizar caso não seja criado o Estado. Parte
do conflito não é "visível" porque acontece nas mentes dos seres humanos.
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Respostas aos Recursos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Sociologia

Número da questão: 54

Data do Envio: 21/11/16 3:07Inscrição: 4326
Foucault, no livro, traz um enfoque na temática do sexo nas sociedades modernas, principalmente após o séc. XVIII,
discorrendo em sua maioria sobre quais são os problemas da liberdade sexual e também da censura em relação a tal tema.
A letra C torna-se inválida, pois a crítica em si da obra não é sobre a ocultação da disseminação de discursos sexuais
referente a uma opressão, tornando, dessa forma, a letra B como correta.

Resposta aos Recursos
Em a “Vontade de Saber” Foucault ironiza o discurso da liberação sexual, muito difundido na época pelo freudmarxismo. Ele
desencadeia uma primeira grande crítica as análises de Reich, Marcuse ou do historiador Van Ussel, que, em sua obra
sobre a história da repressão sexual (1972), sustentava que o desenvolvimento da sociedade capitalista transformara nossa
relação com o corpo. Para esse último autor, repressão sexual e alienação do trabalho são consequências de uma mesma
ordem social. Foucault questiona essa tese, tentando sair do par “repressão-liberação” tal qual foi posto por Ussel. O
essencial é entender que houve uma “fábrica” da sexualidade, mas sobretudo entender por que existem tantos discursos em
torno da sexualidade que até hoje continuam a ser apresentados como um segredo. A hipótese repressiva não dá conta
dessa intensa produção discursiva, que se exprime menos em termos de proibição e de interdição do que de adoção de
procedimentos específicos de gestão e interesse público pela sexualidade.
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