Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3)
RESPOSTAS AOS RECURSOS
1º DIA
QUESTÃO Nº 03
Gabarito divulgado: B
Justificativa
A questão 03 solicita que o candidato reconheça a correspondência entre certos recursos
argumentativos e os efeitos obtidos por seu emprego, no Texto 1. Para isso, são
apresentadas as seguintes proposições:
I)
II)
III)
IV)

Aspas – marca discordância e ironia, como em: “método” (2º parágrafo); “cuidar
do indígena” e “benevolência” (4º parágrafo).
Iniciar vários parágrafos com a mesma forma (“Advém daí...”) – indica
persistência para convencer o leitor.
Aportar vozes socialmente reconhecidas ao texto (como as de Bosi e Castro, no
4º parágrafo) – aufere prestígio e autoridade ao discurso.
Seleção vocabular erudita (como em: ‘truísmo’, no 1º parágrafo; e ‘nietzschiana’,
no 4º parágrafo) – delimita o público leitor a intelectuais e especialistas.

As proposições I e III estão corretas: as aspas, de fato, marcam discordância e ironia nos
trechos indicados; e o aporte de vozes como as de Alfredo Bosi e Eduardo Viveiros de
Castro conferem autoridade aos argumentos, exatamente porque são vozes que têm
reconhecida notoriedade social.
As proposições II e IV estão incorretas: a opção por iniciar vários parágrafos com a
expressão “advém daí” não indica persistência para convencer o leitor; e a seleção
vocabular do texto não é “erudita” nem delimita o universo de leitores a intelectuais e
especialistas.

Decisão da Banca:
O gabarito (alternativa B) deve ser mantido.
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QUESTÃO Nº 04
Gabarito divulgado: A
Justificativa
A questão 04 solicita que o candidato identifique o efeito de sentido de um termo do Texto
1, que é apresentado com destaque. A resposta correta é a alternativa A, na qual se lê:
“(...) a observação esconde outro truísmo”, isto é, ‘esconde outra obviedade’.
De fato, os termos “truísmo” e “obviedade” são semanticamente afins, o que justifica a
correção da resposta.
A candidata avaliou que “acepção nietzschiana” corresponderia semanticamente a
“filosofia nietzschiana”, correspondência que não se verifica no contexto em que os termos
“acepção” e “filosofia” estão inseridos.

Decisão da Banca:
O gabarito (alternativa A) deve ser mantido.
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QUESTÃO Nº 06
Gabarito divulgado: D
Justificativa
A questão 06 aborda aspectos formais do Texto 1. Nela, são apresentadas quatro
proposições, dentre as quais se encontra a seguinte:
IV)

O segmento destacado no trecho: “Ruralistas e posseiros o fazem à luz do dia no
Norte e Centro-Oeste do país.” (6º parágrafo) exemplifica um caso de próclise; a
forma enclítica correspondente é ‘fazem-no’.

O candidato argumenta que, por ter função de pronome demonstrativo, não se pode
afirmar que há próclise ou ênclise nos trechos “o fazem” e “fazem-no”. Entretanto, o
candidato está equivocado. “Próclise” e “ênclise” são termos empregados em referência à
posição dos clíticos, independentemente de suas funções morfológicas. Além disso,
diferentemente do que afirma o candidato, em ambos os casos (“o fazem” e “fazem-no”), o
demonstrativo é um pronome oblíquo átono, sendo o complemento direto do verbo. Na
questão 06 estão corretas, portanto, as proposições II e IV.

Decisão da Banca:
O gabarito (alternativa D) deve ser mantido.
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QUESTÃO Nº 07
Gabarito divulgado: A
Justificativa
A questão 07 é formulada a partir da constatação de que o Texto 2 dialoga com o leitor e se
apresenta a esse leitor como um cartaz. Partindo dessa constatação, solicita que o candidato
identifique qual característica principal do Texto 2 possibilita que o leitor aceite essa
identidade em que se apresenta o seu interlocutor.
Dentre as características apresentadas nas alternativas, estão corretas a composição gráfica
e o funcionamento discursivo do texto. Ou seja, pela composição gráfica, o leitor percebe
que seu interlocutor é um cartaz; e, pelo funcionamento discursivo do texto, há a
personificação desse cartaz, que representa uma pessoa portadora do vírus HIV. Dito de
outra maneira, o leitor aceita que está diante de um cartaz, ele não vai duvidar de estar
diante de um cartaz.
O candidato avaliou que a alternativa C (a apresentação discursiva em primeira pessoa) seria
a resposta correta. No entanto, não é o fato de o discurso ser em primeira pessoa que
garante que o leitor vai aceitar dialogar com um cartaz. Vários outros gêneros podem
apresentar-se em primeira pessoa.

Decisão da Banca:
O gabarito (alternativa A) deve ser mantido.
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QUESTÃO Nº 11
Gabarito divulgado: C
Justificativa
1. Ao observar o formulário de justificativa de recurso do candidato, não se sabe que letra
ele considera como resposta correta, dado que, no primeiro quadro, ao identificar a
questão, a resposta do gabarito que o candidato apresenta como alternativa correta é a
letra “D”, enquanto, na argumentação, ele pede para trocar o gabarito da questão 11
de “C” para “B”.
2. O item I trata da temática das ausências, mas não a afirma como “assunto principal”,
como diz o candidato. Observe-se que os três poemas tematizam a ausência, mas em
dimensões diferentes. Assim, reforça o porquê do item II não ser correto. Saliente-se
que, no primeiro poema de Cecília Meireles, o eu poético de fato e explicitamente lança
mão das cores e das formas, provocando os sentidos para expressar suas emoções,
dentre tantas, as ausências.

Decisão da Banca:
A partir do que fora apresentado como justificativa, mantém-se o gabarito “C” como
resposta para a questão de número 11.

QUESTÃO Nº 17
Gabarito divulgado: C
Justificativa
A banca equivocou-se ao apresentar nos gráficos o volume como função do tempo e não
altura como função do tempo.

Decisão da Banca:
Anular o item
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QUESTÃO Nº 20
Gabarito divulgado: E
Justificativa
Potenciação ou Exponenciação é uma operação matemática e significa multiplicar um
número real (base) por ele mesmo n vezes, onde n é a potência. Logo, o item contempla o
tópico 1 do conteúdo programático posto no Manual do Candidato, a saber: 1.NÚMEROS E
OPERAÇÕES: 1.1 Números reais: conceitos, representações, operações e ordem.

Decisão da Banca:
Manter o item e o gabarito na alternativa E.

QUESTÃO Nº 35
Gabarito divulgado: C
Justificativa
A letra “C” do gabarito oficial trata da questão que tem seu respaldo no enunciado do texto
sobre o Estado Democrático. Deve-se atentar para a reflexão filosófica sobre a Dimensão do
Estado. Observe-se, ainda, sem equívoco, que ‘o Estado tem significância na meta da
felicidade, e a vida humana é, por natureza, social’.

Decisão da Banca:
Manter o conteúdo da letra “C” do gabarito oficial.
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QUESTÃO Nº 38
Gabarito divulgado: A
Justificativa
A letra “A” do gabarito oficial trata da questão que tem seu fundamento no âmbito da
temática da lógica. Ou seja, o enfoque de Aristóteles sobre o estudo orgânico das regras da
lógica. Observe-se o que respalda como correto que o ‘silogismo é expresso pela ligação de
dois termos por meio de um terceiro’. Atentar para o enunciado do texto e o sentido
compreensivo do termo silogismo.

Decisão da Banca:
Manter o conteúdo da letra “A” do gabarito oficial.

Recife, 23 de novembro de 2016.
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