
Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 1ª Etapa PSC2020 - Projeto 2022

Disciplina: Literatura (Questões de 11-16)
N° da Questão: 12
Interessado(a): Camila Vasconcelos Moi

Questionamento (Candidato):

A afirmação 1 está equivocada, por eliminação sobrariam apenas letras D e E, porém a afirmativa 2
também trás consigo um equívoco, uma vez que não é mencionado no excerto que a banana deve
ser  sacralizada,  sobrando  apenas  a  afirmativa  E,  entretanto  a  afirmativa  3  também  está
equivocada,  pois  não  menciona  de  nenhum  modo  o  potencial  econômico  da  fruta,  não  sobrando
assim,  nenhuma  alternativa  para  resposta.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O recurso não procede, posto que a questão solicita ao candidato que assinale apenas a alternativa
correta, após análise de 5 afirmativas. Nesse sentido, a análise assim deveria ocorrer:
I – é falsa, pois o autor não sugere o envio, apenas descreve o fruto seus usos e consequências do
consumo exagerado;
II  –  é  falsa,  porque,  apesar  da  referência  ao  símbolo  do  cristianismo  em  “quando  as  cortão  pelo
meio  com  huma  faca,  ou  por  qualquer  parte  que  seja  acha-se  nellas  hum  signal  à  maneira  de
Crucifixo”  o  autor  não  sugere  a  sacralização  ou  afirma  tratar-se  de  um  fruto  sagrado;
III  –  é  verdadeira,  posto  que  no  enunciado  já  se  apresenta  como  objetivo  para  as  expedições  a
“catalogação das espécies da fauna e da flora para fins econômicos” e esperava-se que o candidato
fizesse  a  inferência  dessa  informação  com  os  dados  no  texto  quanto  ao  potencial  econômico  da
banana. Quando o autor afirma que: “com esta fruita se mantem a maior parte dos escravos desta
terra,  porque  assadas  verdes  passão  por  mantimentos  e  quasi  tem  sustancia  de  pão.”,  deve-se
concluir que em uma sociedade escravagista encontrar ou descobrir formas de suster os escravos
com baixo custo é potencial econômico.
IV- é verdadeira, uma vez que o autor compara a banana ao figo: “tem huma pelle como de figo”
[...] humas são pequenas como figos bejarçotes [...]
V  –  é  falsa,  já  que  não  há  menção  à  ideia  de  paraíso,  ocorrendo  apenas  uma  sequência  textual
descritiva  sobre  uma  fruta  da  terra.
Por  fim,  salienta-se  que  fazer  inferência  é  o  Descritor  3  da  Matriz  de  Referência  de  Língua
Portuguesa para a Educação Básica: Procedimento de Leitura: D3- inferir informações implícitas em
um texto.
A resposta correta é a alternativa  E, conforme gabarito preliminar.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 1ª Etapa PSC2020 - Projeto 2022

Disciplina: Literatura (Questões de 11-16)
N° da Questão: 12
Interessado(a): Fernanda Fernandes Picanço de Oliveira

Questionamento (Candidato):

A afirmação 1 está equivocada, por eliminação sobrariam apenas letras D e E, porém a afirmativa 2
também trás consigo um equívoco, uma vez que não é mencionando no excerto que a banana deve
ser  sacralizada,  sobrando  apenas  a  afirmativa  E,  entretanto  a  alternativa  3  também  está
equivocada,  pois  não menciona de nenhum modo o potencial  econômico da fruta  ,  não sobrando
assim,  nenhuma alternativa que responda corretamente a  questão
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O recurso não procede, posto que a questão solicita ao candidato que assinale apenas a alternativa
correta, após análise de 5 afirmativas. Nesse sentido, a análise assim deveria ocorrer:
I – é falsa, pois o autor não sugere o envio, apenas descreve o fruto seus usos e consequências do
consumo exagerado;
II  –  é  falsa,  porque,  apesar  da  referência  ao  símbolo  do  cristianismo  em  “quando  as  cortão  pelo
meio  com  huma  faca,  ou  por  qualquer  parte  que  seja  acha-se  nellas  hum  signal  à  maneira  de
Crucifixo”  o  autor  não  sugere  a  sacralização  ou  afirma  tratar-se  de  um  fruto  sagrado;
III  –  é  verdadeira,  posto  que  no  enunciado  já  se  apresenta  como  objetivo  para  as  expedições  a
“catalogação das espécies da fauna e da flora para fins econômicos” e esperava-se que o candidato
fizesse  a  inferência  dessa  informação  com  os  dados  no  texto  quanto  ao  potencial  econômico  da
banana. Quando o autor afirma que: “com esta fruita se mantem a maior parte dos escravos desta
terra,  porque  assadas  verdes  passão  por  mantimentos  e  quasi  tem  sustancia  de  pão.”,  deve-se
concluir que em uma sociedade escravagista encontrar ou descobrir formas de suster os escravos
com baixo custo é potencial econômico.
IV- é verdadeira, uma vez que o autor compara a banana ao figo: “tem huma pelle como de figo”
[...] humas são pequenas como figos bejarçotes [...]
V  –  é  falsa,  já  que  não  há  menção  à  ideia  de  paraíso,  ocorrendo  apenas  uma  sequência  textual
descritiva  sobre  uma  fruta  da  terra.
Por  fim,  salienta-se  que  fazer  inferência  é  o  Descritor  3  da  Matriz  de  Referência  de  Língua
Portuguesa para a Educação Básica: Procedimento de Leitura: D3- inferir informações implícitas em
um texto.
A resposta correta é a alternativa  E, conforme gabarito preliminar.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019


