
 

 

Resultado do Recurso 

NÚMERO 
DA 

INSCRIÇÃO 
DISCIPLINA  

NÚMERO 
DA 

QUESTÃO 

JUSTIFICATIVA DO 
RECURSO (descrever de 
forma clara e sucinta o 

questionamento e a 
possível resposta da 

questão).  

JUSTIFICATIVA 
PROFESSOR 

Resultado 

267 Medicina 38 

De acordo com o gabarito, a 
resposta correta é a D, no 

entanto, ao mergulhar a faca 
de ferro na solução de nitrato 
de prata, ela ia oxidar, uma 

vez que o ferro tem potencial 
de redução menor que a 

prata. 

A Resposta correta letra 
D. A prata tem potencial 
de redução maior que o 

ferro. Então a prata 
reduz de Ag+ (aq) para 
Ag(s) metálica de cor 

prateada que se 
deposita na superfície da 
faca durante a reação de 

oxirredução.  
O aluno deveria ter 

baseado nos dados do 
enunciado.  

Como o aluno mesmo 
justificou: 

“ Uma vez que o ferro 
tem potencial de redução 

menor que a prata”, 
é por isso mesmo que a 
resposta deve ser a letra 

D, pois possuindo o 
potencial de redução 

menor,  o ferro que oxida 
e assim a prata reduz 
depositando na faca, 
como afirma a letra D. 

Indeferido 

267 Medicina 34 

No gabarito estão 
considerando a afirmativa II 

correta, no entanto, existe, na 
molécula, 1 carbono nulário, 

3 carbonos primários, 6 
carbonos secundários, 1 

carbono terciário e 1 carbono 
quartenário.  

A resposta é LETRA C, 
pois a estrutura do 

composto apresentado 
(fenobarbital),  apresenta 

de fato  4 carbonos 
primários e 6 carbonos 
secundários. Carbono 

primario pode estar 
ligado a um carbono ou 

a nenhum carbono. 

Indeferido 



 

 

508 
Língua 
Inglesa  

19 

Nessa questão o gabarito foi 
definido como letra A, no 

entanto, acredito que esteja 
errado. Nessa questão, é 

pedido que assinale a 
alternativa que é pertinente 
em relação ao conteúdo do 

texto e, apesar da resposta A 
não estar errada, a letra B é 

a mais correta, já que no 
texto é de fato certo afirmar 

que a paixão é a parte 
integrante daqueles que 

abraçam o ativismo, porém, o 
texto na verdade é para 

relatar que n é apenas isso. 
Todo o texto é para falar 

justamente sobre o fato de 
que, assim como demonstra 

na alternativa B, qualquer 
ação praticada em nome da 
justiça pode ser ativismo. Na 

frase retirada do texto 
“Anyone who takes 

committed action for justice 
can be an activist.” evidência 

o que foi mencionado 
anteriormente. Logo, em vista 
dos dados informados, peço 
que reavaliem essa questão. 

Atenciosamente, Maria.  

      A fim de realizar a 
interpretação de um 

texto, é necessário que o 
candidato levante e 
confirme hipóteses 

embasadas em 
evidências textuais  

concretas. O texto deixa 
claro que, além de 
carisma e paixão, é 

preciso 
comprometimento com a 

justiça para que se 
configure um ativista. É 

relevante que se observe 
a ausência de palavras 

caracterizadoras de 
generalização, tanto no 

texto quanto na 
alternativa A, as quais 
poderiam ser todos/a 
maioria, por exemplo. 

Outro ponto a se 
destacar é a falha na 

interpretação da 
alternativa B, pois tal 
alternativa afirma que 

“Qualquer ação praticada 
em nome da justiça pode 
ser ativismo”, enquanto, 

no texto, temos 
“Qualquer pessoa/um 
que se compromete a 
adotar medidas pela 
justiça pode ser um 

ativista”.  
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(adapted) 
Collins Cobuild English 
Language Dictionary. 

Collins Publishers 

Indeferido 

470 Química 34 

A estrutura em questão 
possui somente 3 carbonos 

primários, o que torna a 
afirmativa ll falsa e o gabarito 

correto: Letra A 

A resposta correta é a 
Letra C de fato pois a 
estrutura apresentada 
apresenta 4 carbonos 

primário. Carbono 
primário é aquele ligado 
a um ou a nenhum outro 

carbono.  

Indeferido 



 

 

470 Inglês 19 

Baseando-se somente nas 
informações do texto, não é 
possível afirmar nenhuma 

das 4 alternativas. O gabarito 
(Letra A) generaliza o 

sentimento de paixão como 
integrante de todos que 

abraçam o ativismo, porém, o 
único trecho que fala sobre 

paixão cita: ''... show my 
studentes that ''activists'' 

aren't only people born with 
the carism and passion to 

effect large-scale change." O 
que além de não generalizar 

esse fato, permite a 
interpretação de uma visão 

que nega essa 
generalização. 

      A fim de realizar a 
interpretação de um 

texto, é necessário que o 
candidato levante e 
confirme hipóteses 

embasadas em 
evidências textuais 

concretas. O texto deixa 
claro que, além de 
carisma e paixão, é 

preciso 
comprometimento com a 

justiça para que se 
configure um ativista. É 

relevante que se observe 
a ausência de palavras 

caracterizadoras de 
generalização, tanto no 

texto quanto na 
alternativa A, as quais 
poderiam ser todos/a 
maioria, por exemplo. 

Outro ponto a se 
destacar é a falha na 

interpretação da 
alternativa B, pois tal 
alternativa afirma que 

“Qualquer ação praticada 
em nome da justiça pode 
ser ativismo”, enquanto, 

no texto, temos 
“Qualquer pessoa/um 
que se compromete a 
adotar medidas pela 
justiça pode ser um 

ativista”.  
 

https://www.tolerance.org  
Acesso em 14/10/2020 

(adapted) 
Collins Cobuild English 
Language Dictionary. 

Collins Publishers 

Indeferido 



 

 

331 

Língua 
portuguesa 
e literatura 
brasileira 

9 

De acordo com o gabarito a 
resposta é a Letra A, porém 

ao meu ver a resposta 
correta seria a Letra D, já que 

em “Minha pátria é minha 
língua” , nota-se que ele 

declara seu amor pela língua 
portuguesa e seu caráter 

patrimonial, e em “E deixe os 
Portugais morrerem a 

míngua” a morte traz uma 
capacidade de renovação, 

que seria o fim para dar início 
a algo novo, renovar.  

A questão requer que o 
candidato acione o seu 

conhecimento acerca da 
língua como patrimônio, 
pois português brasileiro 

é resultado de um 
processo ainda em curso 
de mudança linguística 
provocado pelo contato 
com outras línguas e 
culturas. Deixar "os 

Portugais morrerem à 
míngua" significaria a 

extinção da língua, não 
sua renovação. 

 
A renovação se confirma 

no vocábulo 
“Lusamérica” e no 

segmento “Flor do Lácio 
Sambódromo”. No caso 

de “Lusamérica” 
configura-se a fusão, 

bem como as 
transformações da língua 
portuguesa de Portugal 

para o Brasil. No caso de 
“Flor do Lácio 

Sambódromo” configura-
se a apropriação da 
língua portuguesa de 

Portugal (Flor do Lácio) 
pelo povo brasileiro, 

tendo como referência o 
carnaval (Sambódromo), 
todas a sua simbologia e 
manifestações próprias 

da cultura nele inseridas, 
das quais a língua é 
elemento primordial. 

Indeferido 
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Língua 

estrangeira- 
inglês  

19 

O gabarito é a letra A, porém 
ao meu ver a resposta 
correta seria a letra B. 

Momento algum o texto 
aborda que a paixão é a 

parte integrante daqueles 
que abraçam o ativismo 

(resposta letra A), entretanto 
a resposta letra B , “Qualquer 
ação praticada em nome da 

justiça pode ser ativismo”  
está sendo abordada no texto 

no primeiro parágrafo linha 
12 e 13 em “Anyone who 

takes commited  action  for 
justice can be na activist.” 

      A fim de realizar a 
interpretação de um 

texto, é necessário que o 
candidato levante e 
confirme hipóteses 

embasadas em 
evidências textuais 

concretas. O texto deixa 
claro que, além de 
carisma e paixão, é 

preciso 
comprometimento com a 

justiça para que se 
configure um ativista. É 

relevante que se observe 
a ausência de palavras 

caracterizadoras de 
generalização, tanto no 

texto quanto na 
alternativa A, as quais 
poderiam ser todos/a 
maioria, por exemplo. 

Outro ponto a se 
destacar é a falha na 

interpretação da 
alternativa B, pois tal 
alternativa afirma que 

“Qualquer ação praticada 
em nome da justiça pode 
ser ativismo”, enquanto, 

no texto, temos 
“Qualquer pessoa/um 
que se compromete a 
adotar medidas pela 
justiça pode ser um 

ativista”.  
 

https://www.tolerance.org  
Acesso em 14/10/2020 

(adapted) 
Collins Cobuild English 
Language Dictionary. 

Collins Publishers 

Indeferido 
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Química  34 

O gabarito é letra C, porém 
ao meu ver a resposta é a 
letra A.  O fenobarbital tem 

apenas 3 carbonos primários 
e não 4 como diz na 

afirmativa ll. Sendo assim,  a 
afirmativa l apenas está 

correta, resposta de letra A. 

A resposta é LETRA C, 
pois a estrutura do 

composto apresentado 
(fenobarbital),  apresenta 

de fato  4 carbonos 
primários e 6 carbonos 

secundários. A definição 
de carbono primário é 
aquele que pode estar 

ligado a um outro 
carbono ou a nenhum 

carbono.  

Indeferido 



 

 

 


