Vestibular Educação do Campo 2016 - UFT
Resposta aos recursos contra gabarito provisório

Área: BIOLOGIA

QUESTÃO 38

SITUAÇÃO: Improcedente
RECURSO:

A membrana plasmática e composta por ela conduz energia mais não tem um corpo presente de condução
elétrica. Sendo a resposta acertiva letra E. Dificultando também por não podermos levar o gabarito dificulta
o pedido de anulação de questões

JUSTIFICATIVA:

A membrana plasmática possui diversas propriedades como: permeabilidade seletiva, porosidade,
elasticidade, regeneração, resistência mecânica e alta resistência elétrica. A resistência elétrica é atribuída
aos lipídeos em função do seu papel isolante.
Porém, a síntese protéica ocorre no interior dos ribossomos, onde as ligações peptídicas são formadas
unindo os aminoácidos, em um processo comandado pelas moléculas de DNA.
Na questão 38 é solicitado ao aluno marcar a opção INCORRETA. Neste sentido, o requerimento é
improcedente e a resposta do gabarito provisório deverá ser mantida.
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Área: Biologia

QUESTÃO (40)
SITUAÇÃO: Improcedente
RECURSO:

No edital não pede classificação de doenças. Sendo pedido isso na questão 40.
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JUSTIFICATIVA:

A questão 40 não trata de classificação de doenças. A pergunta se refere ao microorganismo causador da
malária e do gênero do díptero vetor a ela relacionado, estando alinhada com o item III do Programa de
Biologia que trata sobre a Diversidade de Vida na Terra. Neste item são abordados aspectos relacionados ao
vírus, bactérias, protistas e fungos, bem como as doenças humanas causadas por esses seres. Ainda no item
III - Espécie Humana, número 5. Saúde: são abordados temas relacionados a endemias, epidemias,
vigilância sanitária e epidemiológica. Portanto, a questão atende aos pré-requisitos da área de Biologia,
sendo o pedido improcedente, devendo a resposta do gabarito provisório ser mantida.

