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Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 

QUESTÃO 

 

JUSTIFICATIVA Resposta ao Recurso 

1 A resposta referida no recurso foi aceita na correção. O padrão de respostas é apenas um 
resumo das múltiplas possibilidades existentes. 

Indeferido. 

2 O recurso não procede. Sua argumentação quanto à exclusividade do animado em relação às rugas 

esquece o aspecto de textura que rugoso, áspero, pode  ter. É o caso do texto da prova, como se 

compreende na sequência da frase referida: “Uma alegria sem rugas na qual deslizava.” 

“Rugas” aqui é um sinônimo de obstáculo, aspereza. 

Indeferido. 

 
Disciplina: Matemática 

QUESTÃO 

 

JUSTIFICATIVA Resposta ao Recurso 

3 O candidato não observou que, no problema proposto, o número de homens não é igual ao 
número de mulheres, portanto, a sua maneira de pensar não está correta. 

Indeferido. 

 
 
Disciplina: FÍSICA 
 

QUESTÃO 

 

JUSTIFICATIVA Resposta ao Recurso 

 

2 Uma função depende de n variáveis se o conhecimento dessas variáveis permite conhecer o 

valor da função. O enunciado está correto e o gabarito adequado, pois as respostas ficam 

determinadas se forem dados os valores de M1, M2, K, g e v, embora os resultados não 

dependam de v. Por exemplo, a função f(x) = 1 é tal que f(x) vale 1 para todos os valores de x. 

Seu valor é conhecido sem a necessidade de se conhecer o valor de x. 

Indeferido. 
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Disciplina: GEOGRAFIA 
 

QUESTÃO 

 

JUSTIFICATIVA Resposta ao Recurso 

 

5 A referida questão está plenamente de acordo com os tópicos do conteúdo programático, 

especificamente em relação à Parte I (Produção do espaço), na qual se encontram os tópicos: 

“transformações ecológico-territoriais” e “estratégias de uso, conservação e recuperação das 

condições ambientais”, nesses tópicos mencionados, se enquadra, adequadamente, a questão 

sobre erosão e degradação dos solos. 

Indeferido. 

  
 


