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RESPOSTAS RECURSOS
A Comissão do Vestibular FACAPE 2012.1 FACAPE, no uso de suas atribuições e em resposta aos
recursos que foram formulados pelos candidatos acerca dos gabarito preliminar e das provas objetivas,
resolve publicar os seguintes pareceres:
Disciplina: Língua portuguesa
QUESTÃO 2, provas Tipo 1 e Tipo 2:
Requerente: Edilanide Pereira de Sousa e outros
Os requerentes solicitaram anulação da questão ou mudança do gabarito de alternativa “C” para alternativa
“E”.
Pronunciamento da banca: Proceder a alteração do gabarito da questão 2 da prova de língua portuguesa,
alterando-se para a alternativa “E”.
Conclusão: Fica modificado o gabarito da questão 2 de língua portuguesa das provas tipo 1 e tipo 2,
passando a ser considerada como “E” a alternativa correta.
QUESTÃO 6, provas Tipo 1 e Tipo 2:
Requerente: Ane Carine Saraiva Bezerra de Amorim e outros
Solicita alteração do gabarito de alternativa “E” para alternativa “D”.
Pronunciamento da banca: em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer
que o gabarito oficial não será alterado visto que a palavra “pena”, nos versos de Carlos Drummond de
Andrade, estabelece uma relação de contiguidade com a palavra “caneta”, logo a figura de linguagem é
denominada metonímia.
Conclusão: Fica mantido o gabarito preliminarmente divulgado.
Disciplina: Espanhol
QUESTÃO 18, prova Tipo 1:
Requerente: Jane Graciele de Lima Silva
Solicita a alteração da questão 18, cuja resposta correta deve ser “A”.
Pronunciamento da banca: A candidata quer atribuir à questão uma profundidade que ela, a questão, não
tem. O enunciado da questão 18 pede literalmente para “escolher o ditado popular que remete à idéia
principal do texto de Eduardo Galeano “Crónica de la Ciudad de Managua” . Logo o texto de Galeano é a
principal senão a única referência. A alternativa A, “La vida imita el arte”, está aqui reduzida a um ditado
popular. Seu significado mais comum reflete o pensamento de Oscar Wilde: “La vida, la mísera vida,
verosímil y sin interes, reproduce las maravillas del arte.” (La decadencia de la mentira, 1889). Apenas isso;
não se trata aqui de um estudo da antiga dicotomia “a vida imita a arte e a arte imita a vida”; de uma
análise do conto hispano-americano nem da relação entre a história e a literatura. A comparação com El
Matadero de Ernesto Echeverria, neste contexto, não é relevante.
A alternativa A não é a alternativa correta porque não está diretamente associada à idéia central da Crónica
de la ciudad de Managua. No texto, Galeano descreve o duro e temido Ministro do Interior da Frente
Sandinista durante a guerra civil da Nicarágua, o comandante Tomás Borge. Ele é louco por filmes de
todos os gêneros mas não pode ir ao cinema porque se emociona facilmente e... chora. Devido a sua fama
de durão, ao cargo que ocupa e às circunstâncias em que vive, não pode ser visto chorando no cinema.
Afinal de contas é um líder no meio de uma guerra e deve manter as aparências. São estes os elementos
presentes no texto que dão suporte à alternativa C, “As aparências enganam” e a tornam a melhor
alternativa, a alternativa correta.
Conclusão: Fica mantido o gabarito preliminarmente divulgado.
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Disciplina: Conhecimentos Gerais
QUESTÃO 33, prova Tipo 1:
Requerente: Mona Gabriela Matos e Cruz
Solicita a anulação da questão 18.
Pronunciamento da banca: A alternativa deve ser mantida. A Constituição de 1937 não revogou o código
eleitoral, por isso a alternativa B não está correta. A alternativa apenas se refere ao previsto em lei o fato de
existir uma autorização do marido para votar seria permitido a mulher exercer esse direito.
Art. 3º O Brasil é um Estado federal, constituído pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios. È mantida a sua atual divisão política e territorial.
Art. 117 São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de dezoito anos, que se alistarem na
forma da lei.
Conclusão: Fica mantido o gabarito preliminarmente divulgado.

QUESTÃO 35, prova Tipo 1:
Requerente: Ane Carine Saraiva Bezerra de Amorim
Solicita revisão do gabarito oficial preliminar.
Pronunciamento da banca: O gabarito deve ser mantido uma vez que os defensores a que se refere a
alternativa são aqueles a favor da manutenção do estado em seu território.
Conclusão: Fica mantido o gabarito preliminarmente divulgado.

Disciplina: Matemática
QUESTÃO 47 da prova Tipo 1 e 42 da prova tipo2:
Requerente: Ane Carine Saraiva Bezerra de Amorim
Solicita anulação da questão por não haver resposta correta.
Pronunciamento da banca: De fato, a resolução da questão aponta como resultado correto a fração 85/12 que não está contemplada nas alternativas.

Conclusão: Fica anulada a questão 47 da prova tipo 1 e a questão 42 da prova tipo 2.

Petrolina, 23 de dezembro de 2011.

PEDRO NORBERTO DE MELO SOUZA
Presidente da Comissão
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