Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3)
1º DIA
RESPOSTAS AOS RECURSOS
QUESTÃO Nº 01
Gabarito divulgado: E
Justificativa
A questão 01 aborda o tópico “Leitura, compreensão e interpretação de elementos do texto – Análise
de artigo de opinião: o tema principal de um texto.”.
O conteúdo da alternativa E, divulgado como a resposta correta, propõe como outro título que
sintetiza as ideias apresentadas no Texto 1: “Leitura na era digital: tempo de mudança e adaptação”.
De fato, o Texto 1 tem como tema principal as mudanças nas práticas de leitura ocorridas a partir das
novas tecnologias e conclui que as pessoas se adaptarão a essas novas tecnologias: “aprenderemos a
lidar com essa nova forma de consumir informações.” (9º parágrafo). Portanto, a alternativa E está
correta.
A alternativa A (O livro digital nos faz leitores piores?), reivindicada como correta pelo candidato, não
atende o comando da questão, porque não sintetiza inteiramente as ideias do texto, já que não inclui
a conclusão a que chegou o autor.

Decisão da Banca:
A Banca confirma o gabarito.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE
Av. Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro – Recife-PE
CEP - 50100-010 – FONE: (81) 3183.3700 – FAX: (81) 3183.3758
Site: www.upe.br – CNPJ: 11.022.597/0001-91

Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3)
1º DIA
RESPOSTAS AOS RECURSOS
QUESTÃO Nº 04
Gabarito divulgado: C
Justificativa
A questão 04 aborda o tópico “Análise linguística e reflexão sobre a língua”, particularmente,
no que se refere à sequencialização dos parágrafos e ao seu papel na progressão temática do
Texto 1 (Como o Facebook nos transformou em leitores desatentos).
A alternativa C, divulgada como a resposta correta, está formulada nos termos: “O segmento
‘essa transformação do hábito de ler’, no início do quinto parágrafo, sintetiza todo o conteúdo
do quarto parágrafo, que aborda as diversas mudanças nas práticas de leitura, promovidas
pelas novas tecnologias.”.
De fato, o quarto parágrafo discute a influência das novas tecnologias nos hábitos de leitura. A
partir da constatação de que as práticas de leitura estão mudando (há uma mutação em
curso), afirma que algo mudou “nossos processos cognitivos” e associa tais mudanças às novas
tecnologias: “Enquanto os mais velhos podem até ter dificuldades para lidar com o universo
do touch, da comunicação instantânea, uma criança de poucos anos sabe navegar com talento
pelo iPad.”. Finaliza apontando consequências negativas dessas mudanças: “Porém, na hora
de se concentrar em uma só história, em analisar um só caso, podem prevalecer a falta de
atenção, as falhas de memorização, a atitude de surfar sem mergulhar em águas profundas.”.
No parágrafo seguinte, o tema prossegue em: “*Uma série de trabalhos científicos tem sido
publicada sobre+ essa transformação do hábito de ler.”. De qual “transformação do hábito de
ler” o autor está falando? Obviamente da transformação discutida ao longo do parágrafo
anterior desde o tópico “há uma mutação em curso”. Portanto, o segmento “essa
transformação do hábito de ler” sintetiza, sim, a discussão do parágrafo anterior, mantendo,
assim, a continuidade temática.
A alternativa E, reivindicada como correta pela candidata, na verdade, está incorreta, porque o
termo “a mesma reação” refere-se ao posicionamento de cientistas como Maryanne Wolf.

Decisão da Banca:
A Banca confirma o gabarito.
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QUESTÃO Nº 06
Gabarito divulgado: E
Justificativa
A questão 06 aborda o tópico “Análise linguística e reflexão sobre a língua.”, no que se
refere aos itens: “normas da ortografia oficial, regência e concordância, crase e
colocação pronominal.”.
A alternativa E, proposta como correta, indica que as quatro afirmativas acerca desses
aspectos formais da língua estão corretas.
A afirmativa 3, cuja correção é contestada, está assim formulada:
“No que se refere à colocação dos pronomes, no trecho: ‘Trata-se de uma
preocupação que tem se espalhado.’ (6º parágrafo), observamos que o autor optou
por seguir a norma-padrão apenas no primeiro caso (‘Trata-se’).”.
De fato, a segunda ocorrência de “se” não atende à norma-padrão, já que esta
prescreve a próclise quando antes do verbo (ou da locução verbal) houver uma
palavra que atraia o pronome átono. No caso em tela, antes da locução verbal,
encontramos um pronome relativo (“que”), que, de acordo com a norma, exerce
poder atrativo em relação ao pronome. Portanto, para que o trecho em questão
pudesse atender totalmente à norma-padrão, deveria ser assim construído: “Trata-se
de uma preocupação que se tem espalhado.”.
A construção com pronome solto entre os verbos da locução (“preocupação que tem
se espalhado”), embora seja comum em alguns registros informais, não é uma forma
recomendada pela norma-padrão da língua portuguesa.

Decisão da Banca:
A Banca confirma o gabarito.
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QUESTÃO Nº 17
Gabarito divulgado: B
Justificativa
Os recursos apresentam equívoco quanto ao conceito e cálculo com
radicais. O procedimento correto de operacionalização da questão é:

Decisão da Banca:
Manter o item e o gabarito publicado.
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QUESTÃO Nº 28
Gabarito divulgado: E
Justificativa
A argumentação que tenta validar a Alternativa D não é, em absoluto, procedente.
Para tanto, basta observar que o texto citado não é de Aristóteles; ele é dos
próprios autores do texto referindo-se a Aristóteles. Observe o candidato que, no
texto, é referido: "escriben los autores", aliás, em português, "escrevem os autores".
Ao candidato: parece-nos prudente observar com muita atenção a referência que
indica de quem são as palavras analisadas para não incorrer em equívocos.

Decisão da Banca:
Manter o item e o gabarito publicado.

QUESTÃO Nº 29
Gabarito divulgado: E
Justificativa
A argumentação que tenta validar a Alternativa B não procede.
Isso em razão de que, quando se explicita no texto que "los valores se cuelan
irremediablemente", aquilo que é explicitado como um alerta é algo em relação
aos valores (mesmo que pudesse ter sido relacionado com outras questões ou
realidades). Em outras palavras, trata-se de um alerta em relação a que "se
cuelan" los valores, queira-mo-lo ou não. Não se fala, no fragmento de texto
citado, de que "se cuelen" -traduzindo livremente: "entram ou se fazem
presentes sem previa autorização"- realidades outras, como seriam, por
exemplo, a intencionalidade ou a não neutralidade.

Decisão da Banca:
Manter o item e o gabarito publicado.
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QUESTÃO Nº 30
Gabarito divulgado: D
Justificativa
A alternativa correta é a D.
A argumentação para tentar validar como correta a Alternativa E não procede.
Porque, no texto, não é dito -como presente na Alternativa E- que o autor tenha
escrito um tratado de humor acerca do funcionamento do cérebro, não. No texto, o
autor é mencionado como neurologista e humorista e autor do livro "El cerebro
idiota". E no Texto 2 alude-se a alguns dos conteúdos tratados no livro. É do título do
livro e de alguma expressão usada -como a da "pigajoso"- que algum(a) ou
alguns/algumas leitores(as) do Texto 2 da prova pode(m) inferir que a temática é
tratada com certo tom humorístico. Porém, existe um abismo para daí pretender
inferir que, no Texto 2, é expressado que se trata de um tratado de humor acerca do
funcionamento do cérebro. O que é inferível é que o autor escreve um livro acerca do
funcionamento do cérebro e faz isso se valendo de algum tom humorístico.

Decisão da Banca:
Manter o item e o gabarito publicado.

QUESTÃO Nº 38
Gabarito divulgado: A
Justificativa
A letra “A” do gabarito oficial trata da questão que tem seu respaldo no
enunciado do texto ‘Com base no pensamento filosófico de Sartre sobre a
liberdade’. Deve-se atentar para a reflexão filosófica sobre a liberdade
humana. O primeiro princípio do existencialismo retrata que, ‘o homem
não é mais que o que ele faz’. Nesse alinhamento, o homem é, antes de
mais nada, um projeto que se vive subjetivamente... O homem será antes
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de mais o que tiver projetado ser. Não o que quiser ser. Ademais, a
escolha não é gratuita. No existencialismo de Sartre, ‘o primeiro esforço é
o de pôr todo homem no domínio do que ele é e de lhe atribuir a total
responsabilidade da sua existência’. Quando diz: ‘Não definimos o
homem senão em relação a um compromisso’, observe-se, ainda, sem
equívoco, que a letra “A” ‘O homem não é, senão o seu projeto, escolha e
compromisso’, fundamenta a alternativa correta.
Decisão da Banca:
Manter o conteúdo da letra “A” do gabarito divulgado.

Recife, 29 de novembro de 2017.

Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE
Av. Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro – Recife-PE
CEP - 50100-010 – FONE: (81) 3183.3700 – FAX: (81) 3183.3758
Site: www.upe.br – CNPJ: 11.022.597/0001-91

