Sistema Seriado de Avaliação (SSA 1)
RESPOSTAS AOS RECURSOS
1º DIA
QUESTÃO Nº 03
Gabarito divulgado: B
Justificativa
A questão 03 explora as relações semânticas presentes em um texto. A
alternativa B está assim formulada:
B) no trecho: “essa produção não é feita na velocidade suficiente para
prevenir a doença, uma vez que o sistema imunológico não conhece
aquele invasor.”, o segmento após a vírgula tem valor explicativo.
O que se afirma nessa alternativa está correto, pois o segmento “uma
vez que o sistema imunológico não conhece aquele invasor” tem, de
fato, um valor explicativo. O conteúdo desse segundo segmento é
apresentado exatamente para acrescentar ao trecho uma informação
que explica (ou justifica) aquilo que havia sido apresentado no segmento
anterior (“essa produção não é feita na velocidade suficiente para
prevenir a doença”). Na análise das relações semânticas, é importante
não considerar apenas o elemento conjuntivo (no caso, a locução
conjuntiva “uma vez que”, geralmente introdutora de construções
causais), mas, principalmente, a relação que se instaura no enunciado
como um todo.

Decisão da Banca:
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Não há razões para anular a questão e o gabarito deve ser mantido.
QUESTÃO Nº 05
Gabarito divulgado: D
Justificativa

A questão 05 objetiva explorar os efeitos de sentido de diferentes tempos
e modos verbais, em um texto. A alternativa B, selecionada pelo(a)
candidato(a), está incorreta, pois no trecho “Quando uma pessoa é
infectada pela primeira vez por um antígeno [...]” não se identifica o
emprego de um verbo na voz ativa. A alternativa D, por sua vez, está
correta, pois no trecho: “o sistema imunológico vai produzir anticorpos
em uma velocidade suficiente [...]”, o autor opta por empregar o verbo
‘ir’ no presente, acompanhado de forma verbal no infinitivo, para indicar
uma ação futura.
Decisão da Banca:
O gabarito oficialmente divulgado deve ser mantido.

QUESTÃO Nº 07
Gabarito divulgado: A
Justificativa
A questão 07 explora elementos verbais e não verbais de um texto.
Solicita-se que o(a) candidato(a) identifique, dentre algumas proposições,
aquelas que correspondem a elementos que colaboram para que o texto
cumpra sua função social. As proposições dadas são:
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1. a prevalência da cor rosa, tanto nas imagens quanto no texto
verbal.
2. as logomarcas que foram posicionadas no lado inferior direito
do texto.
3. o diálogo que se tenta fazer com o leitor, como no trecho: “NÃO
ESQUEÇA”.
4. a associação entre a imagem de uma garota “moderna” e a
prevenção.
Dentre essas proposições, apenas a de número 2 está incorreta, pois o
fato de as logomarcas terem sido posicionadas no lado inferior direito do
texto não colabora para que o texto cumpra (ou não) sua função
sociocomunicativa.

Decisão da Banca:
O gabarito deve ser mantido.
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QUESTÃO Nº 10
Gabarito divulgado: A
Justificativa: Roman Jakobson, no livro Linguística e Comunicação,
estabelece seis funções da linguagem, de acordo com as relações que
elas estabelecem com os elementos da comunicação. São elas:
Função Emotiva ou Expressiva centrada no emissor
Função Conativa ou Apelativa centrada no receptor
Função Metalinguística centrada no código
Função Poética centrada na Mensagem
Função Fática centrada no canal
Função Referencial centrada no referente ou no contexto.
O mesmo autor defende que em um mesmo texto pode haver mais de
uma função da linguagem, dependendo das relações que o texto
apresenta com os elementos da comunicação.
Assim, a existência da função poética nos textos integrantes da questão
10, não invalida as relações que os textos 4 e 5 mantêm,
respectivamente, com os elementos da comunicação referente ou
contexto e receptor.
Assim sendo, as proposições III e V estão corretas.

Decisão da Banca: Manter o Gabarito.
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QUESTÃO Nº 12
Gabarito divulgado: A
Justificativa
Concordamos que não há alternativa correta no Gabarito, em vista da
quarta proposição apresentar, intencionalmente, uma troca do nome do
personagem Diogo Álvares Correa, por Diogo Álvares Pereira.

Decisão da Banca:
Anular a questão

QUESTÃO Nº 19
Gabarito divulgado: E
Justificativa
Representando as duas funções em um
mesmo sistema, obtemos a figura ao
lado. Nela, temos quatro regiões
abertas (1, 2, 3 e 4) e uma região
fechada (5). O recurso parte de uma
premissa incorreta, afirmando que
região e quadrante são sinônimos. De
fato, todo quadrante determina uma
região, mas nem toda região determina
um quadrante. Recurso indeferido.
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Decisão da Banca:
Manter o gabarito

QUESTÃO Nº 22
Gabarito divulgado: C
Justificativa
O candidato equivoca-se na expressão da lei dos cossenos, necessária
para a resolução da questão (72 = 52 + x2 – 2.5.x.cos 60o) e,
consequentemente, na sua resolução, cuja resposta é 8 metros
(alternativa C).

Decisão da Banca:
Manter o gabarito.

QUESTÃO Nº 24
Gabarito divulgado: A
Justificativa
Uma vez que a aceleração do bloco é de 2,5 m/s/s, ele se move 20 m em
4 segundos.

Decisão da Banca:
Alterar o gabarito para a alternativa E
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QUESTÃO Nº 27
Gabarito divulgado: B
Justificativa
O problema envolve os conteúdos de conservação de energia e colisões.
A energia perdida com a colisão é igual a variação de energia cinética de
módulo igual a 6J. Em seguida, tem-se na região com atrito a dissipação
da energia cinética após a colisão, sendo essa igual a 2J, totalizando 8J de
energia dissipada.
Decisão da Banca:
Alterar o gabarito para a alternativa D
QUESTÃO Nº 28
Gabarito divulgado: C
Justificativa
A questão deve ser anulada uma vez que as alternativas A e B também
satisfazem a condição de corte com o tamanho mínimo de 4 cm.

Decisão da Banca: Anular o item.
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QUESTÃO Nº 33
Gabarito divulgado: E
Justificativa
Já desde o próprio título da música (STAND BY ME), de autoria de Ben E.
King, executada durante a cerimônia do casamento real entre o Príncipe
Harry e a norte-americana Meghan Markle, é invocado o sentimento de
CONFIANÇA, de SEGURANÇA (alternativa E, gabarito oficial).
A primeira estrofe da música (quando a noite cai / e a Terra escurece / E
a lua é a única luz visível / Eu não serei tomado(a) por qualquer receio /
Desde que você fique ao meu lado), bem como todos os outros
momentos em que aparece a expressão STAND BY ME, o sentido é
sempre de CONFIANÇA/SEGURANÇA como já foi afirmado acima.
Não existe qualquer possibilidade (no contexto da letra da música
analisada) do sentido de STAND BY ME vir a ser interpretado como
ESPERANÇA (Letra D), segundo cogitam os recursos impetrados pelos
candidatos. Recorrer ao inglês arcaico, por outro lado, também em nada
respalda os recursos.

Decisão da Banca:
Mantenha-se o gabarito oficial (LETRA E)
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QUESTÃO Nº 36
Gabarito divulgado: A
Justificativa
O candidato não questiona a alternativa ‘A’. No entanto, em função de
diferentes significados da palavra “disyunción” -que não se encontra no
texto- solicita a anulação da questão alegando que a alternativa ‘C’
também seria fiel ao conteúdo textual.
A banca entende que não deve aceitar tal solicitação porque a utilização
no texto do vocábulo ‘u’ indica, de fato, diferença ou separação entre o
“câncer” e “otras enfermidades”. Observe-se que, discursivamente,
mercê à utilização da conjunção disyuntiva, é dado o destaque ao
“câncer”, portanto, há separação, sim. Ainda, é evitado mencionar o fazer
qualquer especificação, enumeração ou relação de outras doenças.
O candidato pode ver confirmado o parecer da banca se verificar, em
www.rae.es, os usos conferidos para a conjunção em questão :
Del lat. aut.
1. conj.
disyunt. Denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más p
ersonas, cosas o ideas. Antonio o Francisco. Blanco o negro. Herrar o q
uitar el banco. Vencer o morir.
2. conj.
disyunt. U. generalmente ante cada uno de dos o más términos contra
puestos. Lo harás o degrado o por fuerza.
3. conj.
disyunt. Denota equivalencia, significando 'o sea, o lo que es lo mismo
'. El protagonista, o elpersonaje principal de la fábula, es Hércules.

Decisão da Banca:
A banca decide que a questão não será anulada e que o gabarito
permanece o mesmo (opção A).
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QUESTÃO Nº 39
Gabarito divulgado: C
Justificativa
A letra “C” do gabarito oficial trata da questão que tem seu respaldo
no enunciado do texto sobre o Mito no Mundo Atual. Deve-se atentar
para o que preconiza a letra ‘C’ da questão elencada ‘o mito singulariza o
desejo com o objetivo de superar as impossibilidades no âmbito da
realidade’. Observe-se, ainda, sem equívoco, que o enunciado do texto já
norteia sobre o Mito no Mundo Atual. Com o predito na proposição da
questão, fica evidente que a alternativa correta é a letra “C” do gabarito
divulgado.

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

Recife, 12 de dezembro de 2018

Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos
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