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EDITAL Nº 004 VEST 2012 2
RESPOSTA RECURSOS
A Comissão organizadora do vestibular 2012.2, no uso de suas atribuições e em atenção aos
recursos que foram tempestivamente encaminhados pelos candidatos, resolve publicar o
seguinte resultado:
I) Foram encaminhados pelos candidatos recursos referentes às seguintes questões:
a) DA PROVA TIPO 1: QUESTÕES 1, 4, 26, 28, 31, 32, 35, 36,43, 44;
b) DA PROVA TIPO 2: QUESTÃO 39; 47.

II) Encaminhados à banca elaboradora, esta assim se manifestou:
Questão 01.
Em resposta ao recurso interposto para a questão 01 de Língua Portuguesa, temos a
esclarecer que o gabarito oficial será mantido visto que não há alternativas idênticas.
Releiam a referida questão e observem atentamente tidas as alternativas.
Observe a charge veiculada na internet para responder à questão 01.

Questão 01
No contexto apresentado, a personagem se expressa informalmente. Se sua frase fosse
proferida em norma padrão da língua, assumiria a seguinte redação:
A) Ele dormiu enquanto assistia o BBB. Quando acordou, não se lembrava demais nada. Será
que estupraram o cérebro dele, doutor?
B) Ele dormiu enquanto assistia ao BBB. Quando acordou, não se lembrava de mais nada.
Será que estruparam o cérebro dele, doutor?
C) Ele dormiu enquanto assistia o BBB. Quando acordou, não lembrava-se de mais nada.
Será que estupraram o cérebro dele, doutor?
D) Ele dormiu enquanto assistia ao BBB. Quando acordou, não se lembrava de mais nada.
Será que estupraram o cérebro dele, doutor?
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E) Ele dormiu enquanto assistia o BBB. Quando acordou, não se lembrava de mais nada.
Será que estupraram o cerebro dele, doutor?
Fica MANTIDO o gabarito preliminarmente divulgado.

Questão 04.
Leia o poema a seguir para responder à questão 04.

Questão 04
Após a leitura do poema, considere com atenção as afirmativas que seguem.
I. O poeta registra uma antítese nos versos “Um galo sozinho não tece uma manhã:/ele
precisará sempre de outros galos”.
II. A aproximação do canto do galo “tecendo a manhã” com o canto do poeta, sendo tecido,
constitui uma abordagem metalinguística.
III. Através de seus versos, o poeta mostra, sutilmente, que a manhã é mascarada pelo
suposto progresso das cidades.
IV. A sensação de deslocamento no mundo vivenciada pelo eu lírico origina-se da utilização
do neologismo “entretendendo”.
De acordo com o texto, são corretas, apenas:
A) as afirmativas I e II.
B) as afirmativas II, III e IV.
C) as afirmativas I, III e IV.
D) as afirmativas II e IV.
E) as afirmativas I, II e III.
Explicações:
1. A antítese é uma figura de linguagem que estabelece, ao longo do texto, oposição de
termos ou expressões. Na referida questão, a oposição ocorre entre o individual ( galo
sozinho) e o coletivo (outros galos).
2. A função metalinguística concentra-se no próprio código, ou seja, o emissor utiliza-se da
linguagem para transmitir ao receptor suas reflexões sobre ela mesma. Na referida questão, a
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metalinguagem ocorre entre o cantar do galo tecendo uma manhã e o cantar do poeta na
construção de seu poema.

Fica MANTIDO o gabarito preliminarmente divulgado.

Questão 26.
Em resposta ao questionamento no formulário de recurso em questão, referente à questão 26,
da prova de conhecimentos gerais, reafirma-se que, conforme a referência utilizada
bibliograficamente – Boris Fausto – História do Brasil, editora da universidade de São Paulo,
Fundação Para o Desenvolvimento da Educação, 2001, na pág. 41, item 2.2, “OS PERÍODO
DO BRASIL COLONIAL”, o autor afirma:
“Podemos dividir a história do Brasil Colonial em três períodos: o primeiro vai da
chegada de Cabral à instalação do governo geral, em 1549; o segundo é um
longo lapso de tempo entre a instalação do governo geral e as últimas décadas
do século XVIII; o terceiro vai dessa época à independência, em 1822.”
E ainda:
“O que justifica essa periodização não são os fatos em si mesmos, mas aquilo
que expressam. O 1º período se caracteriza pelo reconhecimento e posse da
nova terra e um escasso comércio. Com a criação do governo geral (1549),
inicia-se a montagem da colonização, que irá se consolidar ao longo de dois
séculos, com marchas e contramarchas. As últimas décadas do séc. XVIII são
uma referência para indicar um conjunto de transformações na ordem mundial e
nas colônias, que dão origem à crise do sistema colonial e aos movimentos pela
independência.” (p. 41)
Reafirma-se, então a letra “B” como resposta correta à periodização/questão recorrida, por
não se tratar, especificamente do período pré-colonial, mas sim, do contexto geral do período
colonial.
Fica MANTIDO o gabarito preliminarmente divulgado.

Questão 28.
Em resposta à argumentação posta no formulário de recurso, referente à questão 28 da prova
de Conhecimentos Gerais, reafirma-se que o item V, motivo do recurso em tela, está correto,
conforme a referência bibliográfica utilizada, a saber: Bóris Fausto, História do Brasil, Editora
da Universidade de São Paulo/Fundação para o Desenvolvimento da Educação, 2001, que
especifica o seguinte:
1º- “As invasões Holandesas que ocorreram (...) foram o maior conflito
político-militar da colônia. Embora concentradas no Nordeste, elas não se
resumiram a um simples episódio regional. Ao contrário, fizeram parte de um
quadro das relações internacionais entre os países Europeus, revelando a
dimensão da luta pelo controle do açúcar e das fontes de suprimento de
escravos.” (p.84)
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2º-“A resistência às invasões representou um grande esforço financeiro com
base em recursos não só externos como locais.” (p.84)
Posto isso, a companhia das Índias Orientais (1602) não pode ser confundida com a
companhia das Índias Ocidentais, criadas em 1621, inclusive porque as invasões se deram
após essa data (1624-1624,na Bahia, e 1630-1654 em Pernambuco), por exemplo. Quanto ao
“Mercantilismo”, as referências teóricas apontam numa vasta literatura, que se tratava de uma
“política econômica” utilizada pelo colonizador, e não de um “modelo econômico” (Bóris
Fausto, item 2.9- o mercantilismo, págs. 54 e 55) idêntico em todos os países europeus.
Assim, o mercantilismo era um receituário de política econômica (p55, Fausto, 2001)
Fica MANTIDO o gabarito preliminarmente divulgado.

Questão 31.
Conforme o livro “Direito à memória e a verdade”, da comissão especial sobre morais e
desaparecidos políticos, da secretaria especial dos direitos humanos da presidência da
república, no capítulo 3, pág. 32, afirma-se o seguinte:
“A legitima pressão exercida por militantes dos direitos humanos, ex presos
políticos, exilados, cassados e familiares de mortos e desaparecidos a favor da
anistia e do direito à verdade adquiriu vigor em meados da década de 1970, até
resultar na conquista da Lei nº 6.689 de 28 de Agosto de 1979, conhecida
como “LEI DA ANISTIA”
Fica MANTIDO o gabarito preliminarmente divulgado.

Questão 32.
Em resposta ao requerimento posto no recurso em tela, referente à questão 32 da prova de
conhecimentos gerais, reafirma-se que a resposta correta é letra “C”, considerando que o
foco primordial da questão é a referência à Grécia como berço da civilização ocidental , o
nascedouro de uma cultura dita ocidentalizada, marcada entre tantos outros aspectos, pelas
guerras , conquistas, expansão de domínio territoriais .
Posto isso, a confirmação do que se convencionou entender por “Grécia” está imbricada
nessa política de expansão territorial e cultural, notadamente construidora de um inequívoco
império, muito além do mundo mediterrâneo , do qual Alexandre se tornou notório
conquistador , como se pode enxergar em vasta revisão bibliográfica na historiografia, tais
quais “A gramática das civilizações”, de Fernando Brandel , entre outros.
Fica MANTIDO o gabarito preliminarmente divulgado.

Questão 35.
A questão aponta para o enfoque da fome, portanto, as alternativas corretas são II e III, já que
a alternativa I reporta-se ao acúmulo de capital e a distribuição de renda, conforme o
documentário “Encontro com Milton Santos: O mundo Global visto do lado de cá”.
Fica MANTIDO o gabarito preliminarmente divulgado.
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Questão 36.
Em resposta ao recurso em tela, referente à questão 36 da prova de conhecimento gerais,
reafirma-se que a resposta correta é a letra “E”, pois as três alternativas apresentadas estão
corretas, conforme a bibliografia utilizada para a elaboração da questão, a saber: POTIRA
MEIRELES ERMUCHE, O Rio de São Fco. Codevasf, 2002. Pág. 10.
Esclarece-se que há distinção entre “Quinto maior rio do Brasil” e “Segunda maior bacia
hidrográfica”, a título de elucidação para o questionamento levantado, de maneira infundada.
Fica MANTIDO o gabarito preliminarmente divulgado.
Questão 43.
A questão solicita que seja assinalada a alternativa que corresponde ao dígito das unidades
do produto P = 3  7  13  17  19  23  37.
Como o próprio candidato afirmou em seu requerimento, o produto corresponde a P =
75.040.329. Mesmo sendo desnecessária a resolução de tal produto, verifica-se que o dígito
das unidades é o 9.
Fica MANTIDO o gabarito preliminarmente divulgado.

Questão 44 (prova 1)/ Questão 39 (prova 2).
MMC(15, 24, 35) = 840 + 9 = 849, Portanto, 8 + 4 + 9 = 21
Fica ANULADA ao questão 44 da prova 1 e a questão 39 da prova 2.

Questão 47 (prova 2).
Fica modificado o gabarito, passando a ser correta a alternativa B.

Petrolina, 15 de junho de 2012.
PEDRO NORBERTO DE MELO SOUZA
Presidente da Comissão

5

