SISTEMA SERIADO DE AVALIAÇÃO
SSA 3 - 2º Dia
RESPOSTAS AOS RECURSOS

BIOLOGIA

QUESTÃO Nº 01
Gabarito Divulgado – letra E
Justificativa

A mula é exemplo do processo pós-zigótico de isolamento reprodutivo por esterilidade do
híbrido, decorrente do cruzamento entre a égua e o jumento. Assim, a meiose da mula é
anormal, mas o processo de isolamento reprodutivo ocorre após a fecundação.
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QUESTÃO Nº 02
Gabarito Divulgado – D
Justificativa

De acordo com Douglas J. Futuyma (2002, pág 19), “A resistência dos insetos evolui
rapidamente, porque a seleção natural aumenta as mutações raras que não são vantajosas em
condições normais, mas casualmente conferem proteção contra substâncias químicas
danosas. Entomólogos com formação em Genética Evolutiva desenvolveram estratégias para
retardar a evolução da resistência. A estratégia mais eficaz, baseada tanto em modelos
evolutivos como em provas, é de fornecer à espécie que constitui praga “refúgios” livres de
pesticidas, nos quais os genótipos suscetíveis possam se reproduzir, impedindo desta forma
que os genótipos resistentes dominem o ambiente. A estratégia oposta, que intuitivamente
parece atraente – de tentar arrasar a população de insetos com “bombardeio de saturação” –
simplesmente acelera a evolução da resistência porque aumenta a força da seleção natural.”
FUTUYMA, D. J. Evolução, Ciência e Sociedade. State University of New York-Stony Brook.
Tradução: Nicole S. Loghin-Grosso. Responsável pela edição brasileira: João Stenghel
Morgante. Produção: Sociedade Brasileira de Genética. Editoração: Virtuale Comunicação.
Disponível em http://www.sbg.org.br
*Grifo nosso
Futuyma é um dos autores mais conceituados dentro da Biologia Evolutiva. O texto do autor,
citado acima, mostra que o exemplo utilizado na questão trata de seleção natural.
Decisão da Banca - Manter gabarito divulgado.
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QUESTÃO Nº 03
Gabarito Divulgado – B
Justificativa

A letra A não pode ser considerada a correta visto que as abelhas são exemplos de
indivíduos independentes e organizados cooperativamente, o que caracteriza a relação
intraespecífica do tipo sociedade.
Segundo Amabis e Martho, no Livro Biologia das Populações, vol 3. “A rainha pode pôr dois
tipos de ovo: não fecundado e fecundado.” Dessa forma, a proposição está correta.
A letra D também não é considerada correta, pois a associação não é obrigatória. As
angiospermas possuem um amplo leque de tipos de polinização. Pode haver
protocooperação, visto que vários polinizadores, a exemplo de alguns tipos de abelhas,
destroem parte da planta. Por outro lado, o mutualismo poderá ser não obrigatório.

Decisão da Banca - Manter gabarito divulgado.
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QUESTÃO Nº 04
Gabarito Divulgado – C
Justificativa
As letras B e D estão incorretas, pois uma das premissas para que uma população esteja
em equilíbrio, de Hardy-Weinberg, é que não ocorra a ação de fatores evolutivos, a
exemplo da seleção e da mutação, citados nas respectivas frases das letras B e D.
Em relação à premissa enunciada na letra C “A população está em panmixia, isto é, todos
casam e os casamentos ocorrem aleatoriamente”, ela está correta e ocorre de forma
independente da premissa “Não há sobreposição de gerações na população.”
Uma população panmítica significa dizer que os cruzamentos entre indivíduos de
diferentes genótipos devem ocorrer ao acaso, sem escolha preferencial.

Decisão da Banca - Manter gabarito divulgado.
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QUESTÃO Nº 05
Gabarito Divulgado – letra A

Justificativa
As letras C e D estão incorretas.
A letra C enuncia que ocorreu a substituição da base pirimídica no códon do DNA, o que
leva à alteração deste no RNAm. No entanto, ao observar a figura, o que ocorre é a
substituição de uma base púrica (adenina) por uma pirimídica (timina), o que ocasionará a
troca de um ácido glutâmico (codificado por GAG) por uma valina (codificada por GTG).
Além disso, a cadeia alfa não sofreu mutação no exemplo dado, e sim a cadeia do tipo
beta.
Quanto à letra D, em áreas endêmicas de malária, a frequência do alelo mutante é mais
alta, pois os homozigotos normais ou siclêmicos tendem a morrer, respectivamente, por
malária e anemia. Assim, heterozigotos têm maior chance de sobreviver e transmitir o
alelo mutante.

Decisão da Banca - Manter gabarito divulgado.
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QUESTÃO Nº 07
Gabarito Divulgado – letra D
Justificativa
O conceito de comunidade está relacionado ao conjunto de organismos de diferentes
espécies que coabitam uma região geográfica distinta. Pode ser considerada ainda a parte
viva do ecossistema. No texto, destaca-se a interação entre as espécies araucária e
gralha, reforçando o conceito de comunidade. A menção feita de um componente abiótico,
no caso o “frio”, está relacionado à paisagem da Região Sul do país, que sofre com
períodos prolongados de frio. O conceito de ecossistema envolve muito mais que os
elementos apresentados no texto. Deve considerar a relação entre os fatores abióticos
com as diferentes espécies e não relacionar apenas uma. Todos esses conceitos citados
no enunciado estão amplamente descritos nos principais livros didáticos de Biologia.
Além disso, destaca-se que a letra A está errada na sequência, a partir de Floresta de
Araucária, considerada no texto como Comunidade. Gralhas e Campo de Altitudes não
são Comunidade e População, respectivamente, conforme descrito nesta resposta.
Decisão da Banca - Manter gabarito divulgado.
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QUESTÃO Nº 08
Gabarito Divulgado – Letra B
Justificativa
De fato, a Zoocoria está relacionada à dispersão de semente por animais. Portanto, o texto
está correto ao relacionar a cutia como dispersora das sementes de seringueira.

Decisão da Banca - Manter gabarito divulgado.

QUESTÃO Nº 10
Gabarito Divulgado – Letra C

Justificativa
A questão trata do principal gás do efeito estufa gerado pela pecuária: o gás metano. Este gás é
considerado o segundo maior contribuinte para o aquecimento global, e estima-se que 70% das
emissões de metano venham da atividade humana, especialmente a pecuária. Mais de 90%
desses gases produzidos pelos ruminantes são emitidos por boca e narinas, por eructação, o
popular arroto. A contribuição de gás carbônico pela atividade pecuária é menor quando
comparada com a produção do gás metano. Além disso, as principais fontes de gás carbônico
para a atmosfera são a queima de combustíveis fósseis, as queimadas e o desmatamento.
Fonte: Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC); Agência Fapesp http://agencia.fapesp.br/pesquisa-avalia-emissao-de-metano-por-bovinos/20673/

Decisão da Banca - Manter gabarito divulgado.
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QUÍMICA

QUESTÃO Nº 13
Gabarito Divulgado – Letra C
Justificativa
A afirmação I é FALSA, pois o componente majoritário do óleo de lavanda é o 1,8-Cineol,
que é um ÉTER.
A afirmação II é Verdadeira, pois Citronelal e Terpinen-4-ol são isômeros.
A afirmação III é Verdadeira, pois 1,8-Cineol e Cânfora têm isômeros ópticos.
A afirmação IV é Falsa, pois o α-Terpineno não possui centro esterogênico.
A afirmação V é Verdadeira, pois, a exceção do óleo de eucalipto, todos possuem um
composto oxigenado entre os componentes majoritários.

Decisão da Banca - Manter gabarito divulgado.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE
Av. Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro – RecifePE 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 - 2º Dia
RESPOSTAS AOS RECURSOS

QUESTÃO Nº 15
Gabarito Divulgado - B

Justificativa
Na separação promovida pela água, cuja densidade é igual a 1,00 g/cm 3, tem-se no
sobrenadante I, apenas PEBD (0,94 g/cm3) e PP (0,91 g/cm3). O decantado I contém
os outros polímeros. Na segunda separação, com solução salina (1,20 g/cm3), o
sobrenadante II contém apenas o PS (1,05 g/cm3), enquanto o decantado II contém
PET (1,40 g/cm3) e PVC (1,58g/cm3).
Como o decantado II contém um poliéster (PET) e um polímero com unidades
monoméricas mais complexas (PVC) que as citadas no enunciado, esse material
(decantado II) foi submetido à pirólise catalisada à alta temperatura.
O enunciado da questão afirma “caso sejam polímeros de unidades monoméricas
mais complexas que as citadas, são submetidos à pirólise catalisada e com
temperaturas elevadas”.

Decisão da Banca: Manter gabarito divulgado.
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QUESTÃO Nº 16
Gabarito Divulgado - Letra B
Justificativa
Na reação I, temos a formação etanal e METANAL (A).
Na reação II, temos a formação de propanona e METANAL (A).
Na reação III, temos a formação de BUTANONA (B) e PROPANAL (C).

Decisão da Banca: Manter gabarito divulgado.
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QUESTÃO Nº 17
Gabarito Divulgado - Letra A
Justificativa
A afirmação I está CORRETA, pois há redução da dose efetiva de exposição
em função do tempo de meia-vida do isótopo.
A afirmação II está CORRETA, pois a troca das pastilhas (por novas) garantiria
a dose efetiva de exposição.
A afirmação III está ERRADA, pois o paciente teria que ser exposto por mais
tempo que o previsto nas normas técnicas e traria prejuízo para o paciente.
A afirmação IV está ERRADA, pois a exposição à radiação não regenera os
núcleos que decaíram radioativamente.
Portanto, a alternativa CORRETA é a letra A – Afirmações corretas: I e II.

Decisão da Banca - Manter gabarito divulgado.
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QUESTÃO Nº 18
Gabarito Divulgado – letra A

Justificativa
A alternativa correta é a letra A, uma vez que a questão destaca, com negrito e
sublinhado, que a segurança dos moradores de Widen é o ÚNICO CRITÉRIO para
escolha do processo de desativação da usina. Não existe brecha para pensar em danos à
vida marinha, conforme apontam alguns dos recursos.

Decisão da Banca - Manter gabarito divulgado.
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QUESTÃO Nº 20
Gabarito Divulgado – letra A

Justificativa
A estrutura do mentol apresentada no enunciado indica a presença de três centros
estereogênicos. Com isso, têm-se oito isômeros ópticos (23), que, considerados aos pares,
podem ser enantiômeros ou diastereoisômeros. Os enantiomêros têm propriedades
químicas e físicas iguais, excetuando o desvio do plano da luz polarizada. Os
diastereoisômeros, por sua vez, possuem propriedades químicas e físicas diferentes.
Considerando a nomenclatura R/S, os oito possíveis isômeros são apresentados abaixo:
1º par de enantiômeros: 1R,2R,5R e 1S,2S,5S
2º par de enantiômeros: 1S,2R,5R e 1R,2S,5S
3º par de enantiômeros: 1R,2S,5R e 1S,2R,5S
4º par de enantiômeros: 1R,2R,5S e 1S,2S,5R
Os pares de enantiômeros são diastereoisômeros entre si. Isso torna correta a alternativa
A, que afirma que o composto tem três centros estereogênicos e quatro pares de
estereoisômeros, com propriedades químicas diferentes.

Decisão da Banca - Manter gabarito divulgado.
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FÍSICA

QUESTÃO Nº 30
Gabarito Divulgado - B

Justificativa
A questão envolve conhecimentos básicos em Relatividade Restrita, conteúdo associado
ao ensino de Física Moderna e correspondente ao SSA 3. Para que os relógios marquem
a mesma hora quando o flash atingir o relógio 2, ele deve estar adiantado em 1,3 s.

Decisão da Banca - Manter gabarito divulgado.
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HISTÓRIA

QUESTÃO Nº 32
Gabarito Divulgado - E
Justificativa
O item 32 trata da questão política e intelectual do Brasil num momento bem específico de
nossa história, a “ditadura do Estado Novo”. Note que o comando do item pergunta sobre
um período específico do governo Vargas 1937, ano em que é outorgada a nova
Constituição autoritária. Há, sem dúvida, como o texto base remonta, uma ambiguidade da
posição de Gilberto Freyre. O intelectual pernambucano não foi opositor a Vargas durante
os 15 anos de governo dele, mas se torna opositor tanto a Getúlio quanto a Agamenon
Magalhães quando o regime de exceção é imposto contra o “suposto” perigo vermelho. O
“Manifesto Regionalista” é de 1926, logo, esse embate entre regionalismo e nacionalismo
é bem anterior à temporalidade que consta no item e não está adequado ao solicitado no
enunciado. Sendo assim, não há nenhum equívoco no item e a banca decide pela
manutenção do gabarito.
Decisão da Banca – Manter gabarito divulgado.
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Questão nº 33
Gabarito Divulgado- D

Justificativa
O item apresenta uma charge que destaca o chamado “voto de cabresto” durante o início
da República Velha. É mister lembrar que a Constituição de 1891, já no Brasil República,
foi responsável por estabelecer o voto universal masculino. Entretanto, é necessário
entender que, mesmo a Constituição chamando de “voto universal masculino”, mulheres,
analfabetos e menores de 21 anos não podiam votar. Também é válido ressaltar que o
voto já era direto, o que inviabiliza a alternativa E proposta por vários candidatos. Indicaria
uma leitura cuidadosa dos livros do professor José Murilo de Carvalho, Cidadania no
Brasil: o longo caminho e Os Bestializados (p. 15-65), dois clássicos da literatura sobre o
assunto, nos quais explicam a forte relação entre a manutenção do voto de cabresto e
como essa “fase restritiva” de cidadania, em que o conceito de sufrágio não representava,
de fato, o que define hoje o uso do termo. Sendo assim, não há nenhum motivo real para
alterar o gabarito oficial divulgado pela banca.

Decisão da banca - Manter gabarito divulgado.
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Questão – 34
Gabarito divulgado- Letra A

Justificativa
O item em questão retrata o movimento expressionista alemão. O foco principal foi a
expressão desse movimento no cinema dos anos ’10 e ’20. De fato, a resposta desse item
é a alternativa A, tendo em vista o contexto do texto base e de O Gabinete do Dr. Caligari
ser a mais destacada expressão cinematográfica dessa arte. Os candidatos alegam que
M, o vampiro de Dusseldorf, dirigido por Fritz Lang, também seria o gabarito por ser um
dos últimos filmes expressionistas. Uma das características desse cinema são filmes
mudos com fortíssimo jogo de luz e sombra, e todos filmados em cenários externos. M, o
Vampiro de Dusseldorf, é o primeiro filme falado do cinema alemão e, também, foi o
primeiro filme 100% rodado em estúdio. Por mais que possua algumas características do
expressionismo, o que é natural, pois Fritz Lang fez muitos filmes expressionistas, a
película em questão é mais considerada pós-expressionista e inauguradora de um novo
gênero que ficará conhecido a posteriori como “cinema noir”. Contudo, essa interpretação
é demasiada nova no contexto da historiografia e precisaria de informações além do
necessário para a avaliação em questão. Sendo assim, mesmo não considerando
equívoco no item, a banca, por verificar que o conhecimento é específico demais em
relação à alternativa D, sugere a anulação.

Decisão da Banca - ANULAR O ITEM

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE
Av. Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro – RecifePE 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 - 2º Dia
RESPOSTAS AOS RECURSOS

Questão nº 35
Gabarito Divulgado- letra C

Justificativa
O item em questão retrata a arte no período Nazista. Arno Breker foi um artista plástico
alemão que ficou conhecido pelos trabalhos realizados para o Terceiro Reich. Portanto, o
item em questão pede as características do movimento nazista e entendendo como eles
percebem a arte. Nesse caso, não há nenhuma alternativa que não sejam “classicismo e
romantismo”, tendo em vista que o nazismo é, por excelência, um movimento romântico e
que retoma características centrais da cultura clássica.

Decisão da Banca – Manter gabarito divulgado.
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Questão nº 37
Gabarito Divulgado- B

Justificativa
O item em abordado retrata a questão dos judeus durante o Holocausto. 1938 é um ano
chave na realização de progrom contra os judeus. A metáfora em questão está ligada à
tentativa de resistência, indicando que os observadores do processo, mesmo da própria
comunidade, não ficassem parados em relação ao que estava ocorrendo com a
comunidade judaica.
Decisão da Banca: Manter gabarito divulgado.
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Questão nº 39
Gabarito Divulgado- letra E

Justificativa
Os candidatos em questão solicitam a anulação do item por não fazer parte do conteúdo
programático. Contudo, o item pertence ao ponto 5.4 do edital “tensões contemporâneas
na América Latina”. Não há nada a ser alterado. É um item sobre o conflito Colômbia x
Peru.

Decisão da Banca: Manter gabarito divulgado.
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Questão nº 40
Gabarito Divulgado- letra D

Justificativa
Há um equívoco na divulgação do gabarito divulgado. A alternativa que, de fato,
corresponde à resposta correta do item é a letra C - Formação de um governo orientado
para a construção de uma sociedade socialista. A banca defere o pleito e indica a
alteração do gabarito.

Decisão da Banca ALTERAR GABARITO para a alternativa C
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GEOGRAFIA
Questão nº 42
Gabarito Divulgado- letra D

Justificativa

A afirmativa 1 está incorreta, pois se trata de uma outra rota diferente daquele conjunto de
caminhos, cuja origem remete a 2000 atrás. A Nova Rota da Seda é um projeto de
investimentos e infraestruturas com grande impacto econômico global, lançado em 2013
pelo governo Xi Jinping e com previsão para 2049.
A afirmativa 4 está incorreta. O Brasil não está inserido na Rota da Seda.
Assim, estão corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
Decisão da Banca - Manter gabarito divulgado.
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Questão 44
Gabarito divulgado – Letra A

Justificativa
A afirmativa 1 está incorreta, pois a Arábia Saudita não se encontra em conflito com os
países mencionados.
A afirmativa 2 está incorreta, pois a ACNUR faz distinção entre imigrantes e refugiados.
Refugiados são especificamente definidos e protegidos no direito internacional.
Refugiados são pessoas que estão fora de seus países de origem, por fundados temores
de perseguição, de conflito, de violência, ou de outras circunstâncias que perturbam
seriamente a ordem pública; como resultado, necessitam de “proteção internacional”. As
situações enfrentadas são frequentemente tão perigosas e intoleráveis que essas
pessoas decidem cruzar as fronteiras nacionais para buscar segurança em outros países,
sendo internacionalmente reconhecidos como “refugiados” e passando a ter acesso à
assistência dos países, do ACNUR e de outras organizações relevantes. Consultar:
https://www.acnur.org/portugues/2016/03/22/refugiados-e-migrantes-perguntasfrequentes/
A afirmativa 3 está incorreta. O país República dos Camarões não se situa na Região dos
Grandes Lagos no Continente Africano

Decisão da Banca - Manter gabarito divulgado.
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Questão nº 45
Gabarito divulgado – Letra E

Justificativa
Todas as afirmativas estão corretamente formuladas.
A automação e a liberdade de mercado são inerentes à evolução e ao desenvolvimento
do capitalismo, na sua última fase, com ênfase no final do século XX, conforme citada no
texto extraído da obra do geógrafo Milton Santos, referida na questão. O desenvolvimento
dos países, orientado para o capitalismo, no seu ápice, volta-se especialmente para os
aspectos referidos nos itens 1, 2, 3, 4 e 5. Espera-se que o estudante esteja apto para
entender os elementos da Globalização e Mundialização do capital, atendendo ao que
consta no conteúdo programático do Edital do Concurso.

Decisão da Banca – Manter o gabarito divulgado.
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Questão nº 47
Gabarito Divulgado- letra A

Justificativa
A questão trata do tema 9: “Os Direitos Humanos, Políticos e Sociais do Cidadão
Brasileiro na Constituição da República Federativa do Brasil”, que consta no
programa de Geografia, segundo o Manual do Candidato.
A afirmativa 5 é verdadeira, uma vez que expõe o que determina a Constituição da
República Federativa do Brasil. A vírgula se justifica por separar dois adjuntos adverbiais,
sem mudar de forma alguma o sentido do texto. Por determinação judicial faz parte do
trecho que se inicia com o termo salvo. Logo, o sentido do trecho se mantém inalterado.
Decisão da Banca - Manter o gabarito divulgado.
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Questão 48
Gabarito Divulgado – Letra E
Justificativa

A questão refere-se ao tema 2.1 As principais áreas de tensão no mundo atual, que
consta no Manual do Candidato. No enunciado, há elementos que levam o candidato a
concluir corretamente que o país é o Afeganistão, sobretudo a frase: “Foi invadido pelos
EUA, após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Mesmo com um
sucesso relativo, os EUA enfrentam resistência e atentados terroristas, promovidos
por grupos guerrilheiros talibãs”. Os talibãs, grupo guerrilheiro islâmico, agem no
Afeganistão, onde estiveram, antes da data referida, no Poder daquele país.
No mapa, o Afeganistão está delimitado e indicado pelo número 5.

Decisão da Banca - Manter o gabarito divulgado.
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Questão nº 50
Gabarito Divulgado- A

Justificativa
A questão, bastante atual, solicita do candidato o reconhecimento de impactos ambientais
diretamente correlacionados à utilização de substâncias químicas sintéticas na agricultura,
mas se solicita a única opção que não é verdadeira. A expansão territorial do monocultivo
não pode ser considerada consequência da utilização das substâncias químicas referidas.

Decisão da Banca - Manter o gabarito divulgado.
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SOCIOLOGIA

Questão nº 51
Gabarito Divulgado- letra D

Justificativa
A alternativa B da questão indica que as políticas de habitação INDICARAM um
satisfatório crescimento [...]. Isso deve ser interpretado pela Sociologia como uma
variável importante para impulsionar as políticas de erradicação de miserabilidade e não
um aspecto determinante da primeira década do século XXI. Historicamente, esse
elemento possui uma combinação importante para a Sociologia no governo Lula e se
consolida com a eleição de Dilma, apoiada por conjuntaras políticas do governo anterior.

Decisão da Banca - Manter o gabarito divulgado.
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Questão nº 52
Gabarito Divulgado- letra E

Justificativa
Nesta questão, há uma ausência clara de leitura de imagem por parte dos candidatos. A
imagem do campo é apenas figurativa para indicar, na dimensão plana, as classes sociais.
O que interessa à análise sociológica aqui é precisamente a progressão crescente ou
decrescente das classes sociais. Ou seja, estas foram marcadas no plano de maneira
simbólica. Não era para ser vista como literal.

Decisão da Banca - Manter o gabarito divulgado.
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Questão nº 53
Gabarito Divulgado- letra D

Justificativa
Infelizmente, nesta questão, o candidato não interpretou o texto para além das
informações explícitas. O contato entre indígenas e outros grupos sociais fora de suas
comunidades ocorrem por questões ecológicas, também. Precisamos verificar os
acontecimentos ocorridos na Floresta Amazônica atualmente, onde os índios estão
constantemente defendendo um território ecológico, este sendo degradado por
empresários que querem espaço para implantar outras atividades econômicas.

Decisão da Banca - Manter o gabarito divulgado.
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Questão nº 55
Gabarito Divulgado- letra A

Justificativa
O processo sociológico descrito no texto se refere à mudança social. Logo, dentre todas
as alternativas apresentadas, a única que se apresenta como uma consequência do
processo de mudança social é a modernização; ou seja, esta é o produto das
transformações efetivadas pelos indivíduos em interação que impulsiona a reforma ou a
transformação total das instituições sociais constitutivas da estrutura social.

Decisão da Banca - Manter o gabarito divulgado.
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Questão nº 56
Gabarito Divulgado- letra C

A questão é bem clara. Segundo o texto da questão, Nancy Frazer classifica os
movimentos sociais pelo significado da luta, ou seja, os quais podem ser, exclusivamente,
por redistribuição ou reconhecimento. Além disso, a cientista política afirma que há
aqueles movimentos sociais que são bivalentes, ou seja, são caracterizados pelas lutas
por redistribuição e reconhecimento simultaneamente. Diante disso, o comando da
questão solicita ao candidato que assinale a alternativa cuja imagem NÃO INDICA um
movimento social, caracterizado EXCLUSIVAMENTE como luta por reconhecimento.

Decisão da Banca - Manter o gabarito divulgado.
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