Sistema Seriado de Avaliação (SSA 1)
RESPOSTAS AOS RECURSOS
2º DIA
QUESTÃO Nº 04
Gabarito divulgado: E
Justificativa
Para bactérias, aplica-se o termo parede celular ou bacteriana, para
vegetais aplica-se o termo parede celulósica.
Decisão da Banca:
Gabarito Mantido.

QUESTÃO Nº 07
Gabarito divulgado: E
Justificativa
A alternativa E apresenta corretamente as barreiras do óvulo, as quais os
espermatozoides devem vencer, para impedir o processo da
poliespermia.
Decisão da Banca:
Gabarito Mantido.

QUESTÃO Nº 08
Gabarito divulgado: D
Justificativa
A questão trata de Embriologia (desenvolvimento embrionário), portanto
está dentro dos conteúdos elencados para o SSA1.
Decisão da Banca:
Gabarito Mantido.
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QUESTÃO Nº 09
Gabarito divulgado: C
Justificativa:
O tecido adiposo não é um tipo de conjuntivo denso, portanto, a
alternativa A está errada.

Decisão da Banca:
Gabarito Mantido.

QUESTÃO Nº 14
Gabarito divulgado: C
Justificativa
Dentre as
alternativa
pelo corpo
quando o
normal.

opções de gases apresentados na questão 14, a única
que se diferencia das demais, referindo-se a um gás emitido
humano, é o dióxido de carbono. Essa referência é reforçada
trecho destaca a natureza do processo “aparentemente

Decisão da Banca:
A resposta da questão deve ser mantida como alternativa C.
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QUESTÃO Nº 16
Gabarito divulgado: D
Justificativa
Ao realizar duas ligações duplas com dois átomos de oxigênio o átomo de
carbono adquire estabilidade, de acordo com a regra do octeto não
restando em sua estrutura par de elétrons livres isolados para que possa
se coordenar a outro átomo de oxigênio.

Decisão da Banca:
A resposta da questão deve ser mantida como alternativa D.

QUESTÃO Nº 19
Gabarito divulgado: A
Justificativa
Ligas contendo o metal Nióbio são comumente utilizadas em próteses e
isso é possível devido ao caráter de não toxidade desse metal. Desse
modo, o item III está errado tornando a alternativa D incorreta.
Decisão da Banca:
A resposta da questão deve ser mantida como alternativa A.

QUESTÃO Nº 23
Gabarito divulgado: C
Justificativa
A argumentação do candidato não procede: a questão se refere ao teatro
GREGO, e o candidato fala do “pão e circo”, uma prática ROMANA.
Decisão da Banca:
Indefiro o recurso. Manter o gabarito divulgado.
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QUESTÃO Nº 30
Gabarito divulgado: D
Justificativa
O recurso afirma que a paisagem do quadro não mostra um canavial, algo
comum no Nordeste. A argumentação não procede: é impossível afirmar
que cada pedaço de terra nordestina era ocupado por plantação de canade-açúcar. Além disso, sabe-se que indígenas não usavam togas gregas,
portanto, a opção está correta.
Decisão da Banca:
Indefiro o recurso. Manter o gabarito divulgado.

QUESTÃO Nº 31
Gabarito divulgado: C
Justificativa
A questão trata do tema processos erosivos. A fotografia mostra de
maneira inconfundível os efeitos da erosão acelerada, promovidos
especificamente pelo voçorocamento, ou seja, o processo de formação
de voçorocas (consequência), que se inicia com a erosão linear.

Decisão da Banca:
Manter a questão e o gabarito divulgado.
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QUESTÃO Nº 32
Gabarito divulgado: A
Justificativa
A questão trata de um assunto de Climatologia, a Inversão Térmica. A
observação atenta da representação esquemática da paisagem mostra
que, num determinado dia, na localidade, as temperaturas no topo das
elevações estavam mais elevadas que aquelas constatadas no fundo do
vale. Isso significa uma inversão térmica, ou seja, os topos deveriam, em
situação normal, apresentar temperaturas mais baixas e não mais
elevadas.
A afirmativa A é bem clara quando se lê: “no dia de inverno citado,
ocorreu uma situação atmosférica denominada pelos climatologistas de
inversão térmica.”
As demais afirmativas estão absolutamente incorretas.
Decisão da Banca:
Manter a questão e o gabarito divulgado.
QUESTÃO Nº 33
Gabarito divulgado: E
Justificativa
A questão trata do tema Desertificação. Desertificação não deve ser
confundida com Desertização que é a formação natural de desertos.
Desertização é algo da dinâmica da natureza. A desertificação é
desencadeada, direta ou indiretamente, por ações antrópicas. No Brasil,
até em áreas úmidas, por exemplo, Alegrete, no Rio Grande do Sul, esse
processo é desencadeado, haja vista a presença marcante da arenização,
conforme consta na afirmativa 5. Vários trabalhos científicos já foram
escritos e publicados sobre a desertificação no Rio Grande do Sul, que
possui clima subtropical úmido.
Todas as afirmativas apresentadas são verdadeiras.
Decisão da Banca:
Manter a questão e o gabarito divulgado.
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QUESTÃO Nº 35
Gabarito divulgado: E
Justificativa
A questão refere-se ao item 1.6 do programa do Vestibular, que consta
no Manual do Candidato. O item diz: As tecnologias modernas utilizadas
pela cartografia.
A resposta correta é aquela que menciona Ciclone tropical, fato que, com
certa frequência, aparece nos noticiários de TV. Não há na imagem
ciclone tropical, e sim um ciclone extratropical que se observa,
originando-se no Pacífico Sul. Um ciclone extratropical é geneticamente
distinto de um ciclone tropical. Não se forma ciclone tropical no Pacífico
meridional.

Decisão da Banca:
Manter a questão e o gabarito divulgado.

QUESTÃO Nº 37
Gabarito divulgado: B
Justificativa
A questão trata da dinâmica da atmosfera, enfatizando a questão dos
anticiclones e ciclones. São apresentadas duas situações. Na situação 1,
tem-se um ar convergente e ascendente, indicador de uma área ciclônica
ou de baixas pressões, mas a ilustração não mostra nuvens se formando.
Na situação 2, apresenta-se um ar divergente e subsidente, algo típico de
um anticiclônico, isto é, um centro de altas pressões.
A resposta correta, portanto, seria: 1- Ciclone, 2-Anticiclone.

Decisão da Banca: Manter a questão e o gabarito divulgado.
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QUESTÃO Nº 38
Gabarito divulgado: D
Justificativa
A questão trata do tema Tectônica de Placas, amplamente ensinada em
Geografia Física. Para resolvê-la, o candidato necessitaria entender que o
gráfico apresentado representa uma placa litosférica em colisão com
outra. A placa que mergulha ( situação de subdução) está sofrendo fusão
e assim formam-se os “voláteis” que originarão um arco de ilhas
oceânicas, inclusive com atividade vulcânica. Essa ilustração pode ser
aplicada à explicação da origem de diversos arcos de ilhas magmática e
tectonicamente determinados por esse aspecto da dinâmica crustal, cujo
exemplo mais didático é o Arco das Aleutas, adjacente a uma extensa
trincheira oceânica ( fossa submarina).

Decisão da Banca: Manter a questão e o gabarito divulgado.

QUESTÃO Nº 39
Gabarito divulgado: A
Justificativa
A questão trata do assunto 2.3 A dinâmica da litosfera e os seus efeitos.
A afirmativa1 está correta. A definição apresentada para rochas
magmáticas é a empregada universalmente em manuais e tratados de
Geologia Geral, de Petrografia, Geologia de Engenharia e de Geografia
Física. O prof. Nivaldo José Chiossi, no livro Geologia Aplicada à
Engenharia, afirma que: “ É considerado magma o material em fusão
existente no interior da Terra e constituído por uma mistura complexa de
silicatos, óxidos, fosfatos e titanatos líquidos, que, por solidificação,
formam as rochas.” ( p.29, editora Grêmio Politécnico-USP). O “material
em estado de fusão” referido na afirmativa 1 corresponde ao magma
terrestre que, a partir do resfriamento lento ou rápido, irá formar as
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rochas ígneas ou magmáticas ( intrusivas ou extrusivas).
A contestação à afirmativa 1 é improcedente .
Decisão da Banca:
Manter a questão e o gabarito divulgado.

QUESTÃO Nº 40
Gabarito divulgado: E
Justificativa
A questão apresenta uma notícia divulgada pelo jornal El País, edição de 5
de maio de 2017. Nela, toma-se conhecimento da onda de protestos que
assolou um determinado país. Constata-se um elevado número de
mortos e feridos, durante os protestos. Lê-se ainda que o Governo
(Executivo) do país estava promovendo uma Assembleia Nacional
Constituinte para criar uma Carta Magna e evitar eleições.... Esses dados,
que foram amplamente divulgados pela imprensa brasileira e mundial,
permitem concluir que se trata da Venezuela.
É um assunto que se encaixa perfeitamente no item do programa 5,Problemas geográficos da atualidade, que consta no Manual do
candidato. A crise da Venezuela é um problema eminentemente político
e econômico atual, e analisado também pela Geografia.
No mapa apresentado na questão, o país ( Venezuela) está indicado pelo
número 5.

Decisão da Banca:
Manter a questão e o gabarito divulgado.
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QUESTÃO Nº 43
Gabarito divulgado: C
Justificativa
O processo social apresentado na letra B representa um CONFLITO, pois
está relacionado ao enfraquecimento dos competidores. Eles possuem
consciência de suas divergências, de sua rivalidade. Dessa forma, a
referida alternativa não responde à questão. Para isso, ver DIAS (2010).

* DIAS, Reginaldo. Introdução à Sociologia. São Paulo: Pearson, 2010.

Decisão da Banca:
A banca INDEFERE OS PEDIDOS e mantem o Gabarito divulgado.

QUESTÃO Nº 45
Gabarito divulgado: E
Justificativa
A análise sociológica está concentrada na instituição religião, e não em
igreja. Mesmo assim, os argumentos levantados fazem sentido, pois o
comando da questão deveria apresentar a expressão NÃO INDICA. Dessa
forma, apenas a letra E não indica uma função da instituição religião.

Decisão da Banca:
A banca DEFERE O PEDIDO e torna NULA a questão em destaque.
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QUESTÃO Nº 46
Gabarito divulgado: C
Justificativa
Os rituais indígenas estão presentes tanto em cultos religiosos como no
maracatu rural. Para isso, faz-se necessário acompanhar as discussões de
SILVA (2012)* e BEJAMIN (1989)**.
* SILVA, Severino Vicente. Festa de Caboclo. Olinda: Editora Reviva, 2012.
**BEJAMIN, Roberto. Folguedos e Danças de Pernambuco. Recife:
Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 1989.
Decisão da Banca:
A banca INDEFERE O PEDIDO e mantém o Gabarito divulgado.

Recife, 14 de dezembro de 2017.

Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos
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