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RESPOSTAS AOS RECURSOS APRESENTADOS 

Com base nos recursos apresentados, seguem as decisões: 

Questão nº01 -  O articulista dá sua opinião para ajudar a diminuir  o problema da violência em um 
contexto macro, social. Não descreve violência na escola, sugere ideias para serem aplicadas no 
contexto escolar, que também é alvo de violência, para que mude as ações dos cidadãos nele 
inseridos. 
 
Observe os períodos: “(...) numa sociedade violenta, a escola deve se contrapor abertamente à cultura 
de agressões (...) Mas a atitude firme contra a violência deve antecipar-se aos fatos como parte do 
projeto educativo(...)pois quem é tratado como gado ou fera, enquadrado em carteiras perfiladas ou 
coletivamente abandonado em pátios áridos, mais facilmente vai se comportar como gado ou fera. ” 
O articulista dá entender que não se trata só de violência na escola. Não pode ser a assertiva que trata 
da descrição, uma vez que essa tipologia exige recursos linguísticos apropriados, por exemplo, 
predominância de verbos auxiliares, adjetivos e outros recursos dessa modalidade textual. Assim, a 
resposta correta é: "Opinar sobre o problema da violência. 
 
Parecer da Comissão - INDEFERIDO 
 
Questão nº03 -  Houve um erro técnico, pois na questão enviada a expressão ‘para que’ deveria estar 
sublinhada. 
 
Parecer da Comissão – DEFERIDO 
 
Questão nº04 -  O candidato confundiu-se com a função sintática descrita na assertiva II; A pessoa 
afirma que se trata de adjunto adnominal, mas na verdade trata-se de complemento nominal, portanto 
a questão correta é: Apenas em III. No terceiro balão, doente foi usado para caracterizar o sujeito, 
sua função sintática é de predicativo do sujeito, as assertivas estão embasadas no gramático: 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Editora Lucema. Rio de Janeiro,RJ. 2008. 
 
Parecer da Comissão – INDEFERIDO 
 
Questão nº12 -  A questão não apresenta ambiguidade. O valor , em comum dos dois ângulos, é 32º. 
Considerando que o triângulo isósceles tem dois ângulos iguais e a pergunta não questiona a soma 
dos mesmos. 
 
Parecer da Comissão – INDEFERIDO 
 
Questão nº22 -  Foi um erro afirmar que se passou no século XVIII, quando na verdade se passou no 
século XIX. 
 
Parecer da Comissão – DEFERIDO 
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Questão nº23 – Foi afirmado no enunciado da questão que a Revolução Industrial ocorreu 
primeiramente na Inglaterra e portanto foi falado sobre a 1ª fase da revolução, na qual as pessoas 
puderam evoluir em decorrência da substituição de mão de obra por máquinas, inovando os trabalhos 
manuais. Dessa forma as pessoas podiam reunir-se e trocar ideias, especialmente sobre a exploração 
à qual eram submetidos, buscando dessa forma acabar com essa exploração, considerada injustiça 
social.(ALTERNATIVA A). 

Já a alternativa (E) está INCORRETA porque o aparecimento das máquinas a vapor não 
substitui o trabalho humano, ele apenas inovou. As pessoas trabalhavam em condições sub humanas, 
eram explorados(a) e houve mudanças tanto nas relações de trabalho quanto na forma de desenvolvê-
los. Este aspecto já torna a alternativa (E) INCORRETA. 
 
Parecer da Comissão – INDEFERIDO 
 

 
RESUMO DAS DECISÕES 

Questão nº01 INDEFERIDO 
Questão nº03 DEFERIDO 
Questão nº04 INDEFERIDO 
Questão nº12 INDEFERIDO 
Questão nº22 DEFERIDO 
Questão nº23 INDEFERIDO 


