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EDITAL 05 – VESTIBULAR 2015.1
RECURSOS PROVA OBJETIVA
A comissão da FACAPE organizadora do Vestibular 2015.1, no uso de suas atribuições, em resposta aos
recursos que foram impetrados pelos candidatos, resolve publicar os seguintes pareceres:
I) DAS QUESTÕES RECORRIDAS
Foram apresentados recursos referentes às seguintes questões: 02, 04, 19 (ESPANHOL), 35, 39, 50.
II) DOS PARECERES
Os recursos foram submetidos à apreciação das comissões competentes que emitiram os seguintes pareceres
acerca dos respectivos questionamentos:
a) Questão 02 (PORTUGUÊS):
Argumentação do candidato:
Requer alteração do gabarito da questão nº 02 e no último caso anular a questão. Pois a questão é muito
subjetiva, Discordo totalmente que o autor está comparando o homem com um animal.
Portanto, nos termos da lei, requer a mudança no gabarito, da letra C para a letra A. E no último caso, requer
que seja anulada a questão. Pois pode-se perceber que o autor compara ou interpreta a natureza das coisas
como ela são no cotidiano das pessoas humildes, ex. mendigos.
Considerações do professor:
A alternativa “A” está incorreta uma vez que o poeta retrata a pobreza e a marginalização de parte da população,
que na luta pela sobrevivência, é obrigada a viver em condições de vida que se assemelham a de alguns
animais.
A alternativa correta é a letra “C”, pois o poeta utiliza uma metáfora (comparação implícita) com o objetivo de
revelar a condição miserável de um homem, que comparado a um “bicho”, se submete a catar comida no lixo
para matar a fome devido à falta de oportunidade de uma vida digna.
Conclusão: MANTER o gabarito preliminarmente divulgado.
b) Questão 04 (PORTUGUÊS):
Argumentação do candidato:
Anular a questão nº 04, tendo em vista que, apesar de apresentar a colocação pronominal, num processo de
construção sintática, há no texto concordância verbal, confundindo com isso a análise correta da questão.

Considerações do professor:
A alternativa “E” está correta visto que o único desvio linguístico ocorre em “Alguém indicou-me...”. O pronome
átono “me” deveria estar proclítico, pois o pronome indefinido “Alguém” atrai o referido pronome para se
posicionar antes do verbo. Em vista disso a construção adequada, segundo a norma culta, seria „Alguém me
indicou...‟.

Conclusão: MANTER o gabarito preliminarmente divulgado.
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c) Questão 19 (ESPANHOL):
Argumentação do candidato:
Solicito a alteração do gabarito preliminar da questão 19 do caderno de espanhol, que consta como alternativa correta a letra
C. Essa está errada pois a frase observada é “ él le lheva 12 años a Felipe VI” onde lleva é um verbo que significa levar,
conduzir ,transportar e com essas definições só se pode deduzir que a alternativa E é a mais aceita, até mesmo porque a
tradução possível seria “Ele lhe deve 12 anos”.

Considerações do professor:
Segundo o dicionário online da Real Academia Espanhola, o vocábulo “llevar” pode ser usado em 23 acepções
distintas. Transcrevemos em português uma delas, equivalente ao significado inferido do texto e que consta da
alternativa C, conforme o gabarito.
LLEVAR = Dito de uma pessoa ou coisa: Exceder a outra em uma determinada quantidade. “Mi hijo lleva al tuyo
un año. Que significa textualmente: Meu filho excede ao teu em um ano ou de uma forma mais corrente em
português: “Meu filho é um ano mais velho que o teu.” É, portanto, razoável inferir que “él (Solà) le lleva 12 años
a Felipe VI equivale a ele (Solà) é 12 anos mais velho que Felipe VI.
Não se espera, a nível do Ensino Médio, que o candidato tenha a erudição necessária ao conhecimento de
tantos significados enumerados no Dicionário da Real Academia Espanhola. O que se espera é que tenha o
discernimento para, através da coesão e coerência textual, reconhecer o assunto principal e os detalhes mais
relevantes.
Ora, um fator ressaltado no texto é justamente o impacto que a idade de Solà teria na sucessão do trono
espanhol: Se for confirmada a alegação que Solà é filho do rei Juan Carlos, e sendo 12 anos mais velho que
Felipe VI, seria ele, Solà, o primogênito e o primeiro na linha de sucessão. Esta interpretação está sustentada
nas linhas 4 e 5 do texto, que têm o seguinte teor:
Solà batalla desde hace años por ser reconocido como hijo del rey, un dato que de probarse abriría un
debate inquietante sobre la legítima sucesión del trono: él le lleva 12 años a Felipe VI.
Por outro lado, não há nenhuma menção no texto que justifique “Felipe VI dever 12 anos a Solà, como afirmado
na alternativa E, e como pretendido pela reclamante.
Conclui-se, deste modo, que a melhor resposta para o item 19 da prova na espanhol é a alternativa C, como
consta do gabarito.
ANEXO I – Verbete do dicionário online da RAE
llevar.
(Del lat. levāre, levantar).
1. tr. Conducir algo desde un lugar a otro alejado de aquel en que se habla o se sitúa mentalmente la persona
que emplea este verbo.
2. tr. Cobrar, exigir, percibir el precio o los derechos de algo.
3. tr. Dicho de un terreno o de una planta: Producir fruto.
4. tr. Cortar, separar violentamente una cosa de otra. La bala le llevó un brazo
5. tr. tolerar (‖ sufrir, llevar con paciencia).
6. tr. Inducir, persuadir a alguien a que acepte determinada opinión o cierto dictamen.
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7. tr. Guiar, conducir, dirigir. Ese camino lleva a la ciudad
8. tr. Tener, estar provisto de algo.
9. tr. Traer puesto el vestido, la ropa, etc.
10. tr. Introducir a alguien en el trato, favor o amistad de otra persona.
11. tr. lograr (‖ conseguir).
12. tr. Manejar un caballo o un vehículo.
13. tr. En varios juegos de naipes, ir a robar con un número determinado de puntos o cartas.
14. tr. Tener en arrendamiento una finca.
15. tr. Haber pasado un determinado período de tiempo en una misma situación o en un mismo lugar. Llevaba
seis años de carrera Lleva tres meses enfermoLlevamos aquí muchos días
16. tr. Haber realizado o haber experimentado una determinada acción, generalmente con la idea implícita de
que tal acción continúa o puede continuar.Llevo leídas veinte páginas del libro Llevo sufridos muchos
desengaños
17. tr. Ejercitar una acción determinada. Llevar POR tema, POR empeño, PORcortesía
18. tr. Dicho de una persona o de una cosa: Exceder a otra en una determinada cantidad. Mi hijo lleva al tuyo un
año; el vapor a la goleta, cuatro millas; este soldado a aquel, dos pulgadas; el cerdo grande al pequeño, cinco
arrobas
19. tr. Mantener actualizado y en orden. Llevar la cuenta, los libros, la labor
20. tr. Seguir o marcar el paso, el ritmo, el compás, etc.
21. tr. Mat. Reservar las decenas de una suma o multiplicación parcial para agregarlas a la suma o producto del
orden superior inmediato.
22. prnl. Quitar algo a alguien, en general con violencia, o furtivamente.
23. prnl. Estar de moda.
http://lema.rae.es/drae/?val=llevar. Acesso em 04/12/14.
Conclusão: MANTER o gabarito preliminarmente divulgado.

d) Questão 35 (CONHECIMENTOS GERAIS):
Argumentação do candidato:
O gabarito preliminar apontou como correta a questão de numero 35 com sendo a letra B, contudo a letra B
expõe no final do seu texto que o domínio do cerrado o clima é tropical típico continental e na verdade o correto
seria tropical sazonal, com se sabe o clima típico continental a temperatura máxima é de cerca de 10º nos
períodos quentes e de -3 º nos periodos frios, portanto não cabe essa características ao cerrado que tem como
temperatura média anual em torno de 22-23ºC sendo Tropical sazonal, de inverno seco.
A questão numero 35 deve ser alterada para a letra correta, ou se não existe item correto a questão deverá ser
anulada.
O item que mais se aproximaria do correto seria a letra E (que não possui nenhuma contradição), a letra 'D'
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também não estaria correta porque afirma que a caatinga é caracterizada por rios perenes regulares e na
verdade os rios que fazem parte da caatinga brasileira são, em maioria, intermitentes ou temporários.
Considerações do professor:
Ratificamos o gabarito correto como a LETRA B. O clima tropical continental é equivalente ao clima tropical
sazonal. A própria palavra sazonal significa períodos estacionais definidos a exemplo da região Centro-Oeste
onde se localiza o bioma Cerrado, vegetação adaptada a duas estações chuvosas definidas: verão chuvoso e
inverno seco. A letra E está incorreta pois a vegetação de Araucária não é arbustiva e nem latifoliada. Portanto,
por não haver nenhum equivoco ou erro, o recurso está INDEFERIDO.
Conclusão: MANTER o gabarito preliminarmente divulgado.

e) Questão 39 (CONHECIMENTOS GERAIS):

Argumentação do candidato:
Requer a anulação da questão 39, pois vocês dão como alternativa correta a letra E, onde também poderia ser a
letra C.

Considerações do professor:
O candidato não apresentou argumentos ou fontes bibliográficas para o embasamento de seu recurso. Todavia
esta comissão solicitou à banca que fosse feita a revisão da questão que assim se pronunciou:
O gabarito deve ser mantido uma vez que a questão em comento pede a alternativa correta. A letra C esta
totalmente errada uma vez que a democracia era direta em Atenas, bem como aqueles considerados cidadãos
tinham pleno exercício da cidadania, característica da Democracia Grega Clássica.
Conclusão: MANTER o gabarito preliminarmente divulgado.

f)

Questão 50 (MATEMÁTICA):

Considerações do professor:
A questão contém equívocos na sua elaboração
Conclusão: ANULAR a questão 50 da prova de matemática.

Petrolina, 22 de dezembro de 2014.

PEDRO NORBERTO DE MELO SOUZA
Presidente da Comissão
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