Disciplina:

Língua Estrangeira

QUESTÃO 07.
Situação: Recurso NÃO Procedente.
RECURSO:

O recurso apresentado para a questão sobre a substituição pelo sinônimo da
expressão “kick up the backside”, alega que a expressão é totalmente informal
utilizada somente no Reino Unido e Austrália sendo sua divulgação mínima.
JUSTIFICATIVA:

Conforme justificativa apresentada no recurso, a expressão “kick up the arse”
não poderia ser considerada correta, uma vez que, segundo o dicionário on
line - freedictionary.com - essa expressão totalmente informal é utilizada
somente no Reino Unido e Austrália, sendo sua divulgação, portanto, segundo
o candidato, mínima.
Porém, essa fundamentação não se sustenta, pois se pensarmos que, no
contexto atual, em um mundo globalizado, que está em uma fase de reflexão
sobre o sujeito devido ao acesso instantâneo a outros mundos e discursos, a
outras culturas, termos técnicos, as linguagens se fundem cada vez mais,
independente da localidade no planeta. Assim, a língua inglesa e/ou expressão
utilizada, independente da região geográfica de origem e se destaca como
veículo pelo qual ocorre o intercâmbio da cultura.
De acordo com Dubois (1990), uma expressão idiomática é uma estrutura
linguística que precede da construção cultural que uma comunidade de falantes
que faz no uso do idioma e, portanto, definir as origens é tarefa difícil.
Ao partir do pressuposto que a língua inglesa é considerada a língua franca do
mundo globalizado, e, como colocado por Moita Lopes (2005), é utilizada como
idioma que rege o discurso da globalização, é a língua pela qual podemos
compreender e participar criticamente do mundo contemporâneo, propiciando
oportunidade de interação no mundo social, possibilitando entrar em contato
com outras civilizações e culturas, a linguagem utilizada, quer seja ela padrão
ou coloquial, tem como principal finalidade tornar possível a comunicação e/ou
interação entre os indivíduos.
Assim, nessa perspectiva, deve-se entender que cada grupo social pode
possuir características linguísticas próprias, contudo, em uma comunidade
linguística global, isso não impede que o dialeto e/ou expressões utilizadas por
uma determinada comunidade torne-se comum em outros grupos de falantes
ou até mesmo deixe de ser considerada como pertencente a uma pequena
parte de usuários de uma língua, passando a ser aceito globalmente.
DUBOIS, Jean et alii. Dicionário de lingüística. São Paulo: Cultrix, 1990.
MOITA LOPES, Luiz Paulo da. Inglês no mundo contemporâneo: ampliando
oportunidades sociais por meio da educação. 2005; Conferência; TIRF.

Disciplina:

Matemática

QUESTÃO 11.
Situação: Recurso Procedente.
RECURSO:

Recursos argumentam que as alternativas “E” e “D” estão em ordem invertida e
pedem a anulação da questão.
JUSTIFICATIVA:

De fato os recursos apresentados são procedentes, uma vez que as
alternativas ficaram em ordem invertida e não permitiram chegar a uma
resposta correta. Assim, o recurso é procedente e a questão está anulada.
QUESTÃO 15.
Situação: Recurso Procedente.
RECURSO:

Recursos argumentam que ao informar na questão que o avô nasceu na
primeira metade do século 20, deduz-se que 1900<(x²-x/4)<1950, em que (x²x/4) é o ano do nascimento dele. Sabendo que x tem valor inteiro, natural e
múltiplo de 4, devido a x/4 corresponder a uma idade e x² a um ano específico,
ao substituir valores na inequação comentada neste recurso, há um único valor
que a torna verdadeira, sendo ele x=44. Fazendo 1900<1925<1950, ou seja, o
avô nasceu em 1925. A idade do avô em 2012 seria, portanto, idade=(20121925)=87 anos. Não há opção no gabarito, no entanto, com resposta igual a 87
e pede-se que por isso a questão seja anulada.
JUSTIFICATIVA:

O recurso apresentado é procedente, a resposta correta seriam 87 anos, não
havendo dentre as alternativas opção correta, assim, a questão está anulada.

Disciplina:

História

QUESTÃO 21.
Situação: Recurso Procedente.
RECURSO:

Recursos argumentam que existem duas alternativas iguais, alternativas “B” e
“D”.
JUSTIFICATIVA:

Realmente as alternativas apontadas “B” e “D” estão iguais como apontam os
recursos, porém, o enunciado da questão trouxe todos os elementos
necessários para os candidatos pudessem chegar à resposta correta, conforme
gabarito preliminar é a alternativa “C”, assim, não houve prejuízo para os

candidatos, e sim o benefício de ao invés de terem cinco proposições para
serem analisadas, tiveram apenas quatro válidas vez que uma estava repetida.
Assim, o recurso é procedente apenas quanto à existência de duas alternativas
iguais, porém, a questão não será anulada e o gabarito preliminar está
mantido.
Disciplina:

Geografia

QUESTÃO 27.
Situação: Recurso NÃO Procedente.
RECURSO:

Recursos argumentam que o texto da questão afirma que a floresta é nativa no
Brasil
JUSTIFICATIVA:

A Banca não acolhe o argumento interposto, uma vez que, a Mata de Araucária
é de fato nativa no Brasil, ou seja, significa que ela se encontra, é natural e/ou
tem origem neste país. Como tem origem em outros países: Ilha Norfolk,
sudeste da Austrália, Nova Guiné, Argentina, Chile. Agora cada país, possui
algumas espécies que são endêmicas (restritas a uma região). E no Brasil ela é
nativa, com uma espécie endêmica predominante, que é a Araucária
angustifólia, também conhecida como pinheiro-do-paraná. E a questão não se
reporta a uma única espécie, mas cita espécies vegetais adaptadas... Portanto,
a floresta é nativa no Brasil. A questão e o gabarito preliminar estão mantidos.
nativo- adj. Próprio do lugar onde nasce; nato, peculiar: planta nativa
(http://www.dicio.com.br/pesquisa.php?q=nativa)
nativa- adj (latnativu) 1 Ingênito, natural, não adquirido, original.
(http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/nativo%20_1006813.h
tml)
Fontes:
SENE, E. de; MOREIRA, J. Carlos, Geografia Geral do Brasil, vol. 1,espaço
geográfico e globalização, 2010.
VESENTINI, J. W. Geografia, série do Brasil. Volume Único. Ed. Ática, 2004.
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABdpcAI/araucaria-angustifolia
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/natural/biomas/floresta_com_araucaria_
%28mata_de_pinhais%29.html
http://www.brasilescola.com/brasil/mata-araucarias.htm

