COMENTÁRIO ACERCA DAS QUESTÕES
Sistema Seriado de Avaliação SSA 3 2016
(1º dia)

QUESTÃO Nº 12
Gabarito divulgado E
Justificativa
A questão não se prende à problemática do narrador de A Hora da Estrela, mas à relação entre o
final de Vidas secas e o do romance de Clarice Lispector.
O final de Vidas Secas parece ter continuidade com o início de A Hora da Estrela, uma vez que
Macabéa se encontra na cidade grande, ao passo que Fabiano e sua família caminham em busca
de uma vida diferente, possivelmente também em uma cidade grande, pois esse era um dos
sonhos de Sinhá Vitória.
Observe os trechos das duas obras que ratificam o item II:
“É que numa rua do Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de
uma moça nordestina” (Lispector, A Hora da Estrela, p. 12, 1998).
“[...] as palavras que Sinhá Vitória murmurava porque tinha confiança nele. E andavam para o Sul,
metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas,
aprendendo coisas difíceis e necessárias. [...} Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada,
ficariam presos nela” (Ramos, Vidas Secas, p. 172.).
O item II da referida questão é verdadeiro na medida que Macabéa, personagem de A
Hora da Estrela, é uma nordestina que se encontra na cidade grande – Rio de Janeiro – e,
Em Vidas Secas, Fabiano, também nordestino, tem como possibilidade concretizar o
sonho de Sinhá Vitória: chegar à cidade grande onde a vida tomaria novo rumo.
Decisão da Banca:
Manter o gabarito da questão 12, como E
QUESTÃO Nº 19
Gabarito divulgado A
Justificativa
A candidata equivocou-se de fato na hora de fazer uso da fórmula do desvio padrão, escolhendo
justamente a fórmula que permite o cálculo para dados que não são organizados em tabelas com
suas respectivas frequências. Assim, realizou o cálculo sem levar em consideração a expressão
abaixo.

Decisão da Banca:
Manter o gabarito
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QUESTÃO Nº 20
Gabarito divulgado C
Justificativa
De fato, houve um equívoco por parte da banca em ter considerado o gabarito como a letra “C”
quando, na verdade, é a letra D. Isso porque, no enunciado da questão constava que o atendimento
para Ian era personalizado, por isso deveria ser acrescentado o valor R$ de R$ 4,32 no final da
corrida, ao valor de R$ 78,44, calculado inicialmente para a distância de 24 km. A soma com o valor
de R$ 78,44+ R$ 4,32 = 82,76, corresponde sem sombra de dúvida a letra D.
Decisão da Banca:
Mudar o gabarito para alternativa D

QUESTÃO Nº 31
Gabarito divulgado C
Justificativa
Em relação à questão 31, a resposta correta é a alternativa B, que corresponde aos
subitens I, II e V, sem nenhuma dúvida. O equívoco foi apenas no preenchimento do
gabarito, uma vez que a preparação desse item visa avaliar o conhecimento léxicosistêmico da língua inglesa (sinônimos/antônimos, cognatos/falsos cognatos, etc.,
como também sua estrutura e funcionalidade) por meio da análise de textos, ou seja,
em situações autênticas de uso.
Decisão da Banca: Sendo assim, mudaremos o gabarito da questão 31 para a letra B,
assegurando aos candidatos que escolheram essa alternativa a devida pontuação.

QUESTÃO Nº 32
Gabarito divulgado A

Justificativa
Na elaboração da questão 32, houve a intenção de facilitar a resposta do candidato quanto aos
pronomes relativos, com o uso do that, pronome dessa categoria mais conhecido e bastante
exercitado no Ensino Médio; foi, então, posta de lado a proposta inicial da resposta. Contudo, não
consideramos que o uso da vírgula desaconselha, de fato, o uso do that. Lamentamos o equívoco.

Decisão da Banca: Levando em conta as regras da língua padrão, a correção da escrita e suas
diferenças da oralidade, desconsideraremos esse item. A questão será anulada.

Recife, 30 de novembro de 2015.
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