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

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Carlos Eduardo Alves Trindade

Questionamento (Candidato):

A  questão  fala  que  o  tipo  de  SOLO  apresentado  é  POBRE  E  ÁCIDO,  e  pergunta  à  que  região
pertence  este  solo,  porém  há  duas  alternativas  corretas,  pois  tanto  no  SUDESTE  quanto  no
NORDESTE, apresentam solos POBRES E ÁCIDOS. E por conter duas alternativas corretas, deve ser
anulada.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Os fatores  (poluição, crescimento desordenado, exploração agrícola e mineral, diminuição dos rios,
grande  devastação  da  área  por  elevado  desmatamento)  que  moificaram  o  solo  constituem  a
paisagem  geográfica  da  região  Sudeste.  Portanto,  o  contexto  socioambiental  e  socioeconômico
apresentado na questão indica a região Sudeste, não há razões que justifiquem a anulação desta
questão, devendo ser mantido o gabarito oficial  divulgado.
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: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): João Guilherme Taketomi da Rosa

Questionamento (Candidato):

A questão, em seu enunciado, fornece as especificações de um solo, que claramente é muito geral,
fazendo -se caracterizar os solos, tanto do CENTRO-OESTE (ALTERNATIVA C), QUANTO DO SUDESTE
(ALTERNATIVA  D),  assim,  apresentando  duas  alternativas  corretas.  Conclui  -se  por  tanto,  que  a
questão  deve  ser  anulada,  por  apresentar  duas  alternativas  corretas.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Os fatores  (poluição, crescimento desordenado, exploração agrícola e mineral, diminuição dos rios,
grande  devastação  da  área  por  elevado  desmatamento)  que  moificaram  o  solo  constituem  a
paisagem  geográfica  da  região  Sudeste.  Portanto,  o  contexto  socioambiental  e  socioeconômico
apresentado na questão indica a região Sudeste, não há razões que justifiquem a anulação desta
questão, devendo ser mantido o gabarito oficial  divulgado.
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: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): João Guilherme Taketomi da Rosa

Questionamento (Candidato):

A questão, em seu enunciado, fornece as especificações de um solo, que claramente é muito geral,
fazendo -se caracterizar os solos, tanto do CENTRO-OESTE (ALTERNATIVA C), QUANTO DO SUDESTE
(ALTERNATIVA  D),  assim,  apresentando  duas  alternativas  corretas.  Conclui  -se  por  tanto,  que  a
questão  deve  ser  anulada,  por  apresentar  duas  alternativas  corretas.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Os fatores  (poluição, crescimento desordenado, exploração agrícola e mineral, diminuição dos rios,
grande  devastação  da  área  por  elevado  desmatamento)  que  moificaram  o  solo  constituem  a
paisagem  geográfica  da  região  Sudeste.  Portanto,  o  contexto  socioambiental  e  socioeconômico
apresentado na questão indica a região Sudeste, não há razões que justifiquem a anulação desta
questão, devendo ser mantido o gabarito oficial  divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019
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Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): João Guilherme Taketomi da Rosa

Questionamento (Candidato):

A questão, em seu enunciado, fornece as especificações de um solo, que claramente é muito geral,
fazendo -se caracterizar os solos, tanto do CENTRO-OESTE (ALTERNATIVA C), QUANTO DO SUDESTE
(ALTERNATIVA  D),  assim,  apresentando  duas  alternativas  corretas.  Conclui  -se  por  tanto,  que  a
questão  deve  ser  anulada,  por  apresentar  duas  alternativas  corretas.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Os fatores  (poluição, crescimento desordenado, exploração agrícola e mineral, diminuição dos rios,
grande  devastação  da  área  por  elevado  desmatamento)  que  moificaram  o  solo  constituem  a
paisagem  geográfica  da  região  Sudeste.  Portanto,  o  contexto  socioambiental  e  socioeconômico
apresentado na questão indica a região Sudeste, não há razões que justifiquem a anulação desta
questão, devendo ser mantido o gabarito oficial  divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO
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Resposta a Recurso contra Questão de Prova
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Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): João Guilherme Taketomi da Rosa

Questionamento (Candidato):

A questão, em seu enunciado, fornece as especificações de um solo, que claramente é muito geral,
fazendo -se caracterizar os solos, tanto do CENTRO-OESTE (ALTERNATIVA C), QUANTO DO SUDESTE
(ALTERNATIVA  D),  assim,  apresentando  duas  alternativas  corretas.  Conclui  -se  por  tanto,  que  a
questão  deve  ser  anulada,  por  apresentar  duas  alternativas  corretas.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Os fatores  (poluição, crescimento desordenado, exploração agrícola e mineral, diminuição dos rios,
grande  devastação  da  área  por  elevado  desmatamento)  que  moificaram  o  solo  constituem  a
paisagem  geográfica  da  região  Sudeste.  Portanto,  o  contexto  socioambiental  e  socioeconômico
apresentado na questão indica a região Sudeste, não há razões que justifiquem a anulação desta
questão, devendo ser mantido o gabarito oficial  divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO
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Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 1ª Etapa PSC2020 - Projeto 2022

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 25
Interessado(a): José Gabriel de Almeida Müller

Questionamento (Candidato):

Não consta em nenhum livro do ensino médio

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Dentre os itens integrantes do conteúdo programático para a prova de Geografia está o nono item
“As  questões  ambientais  contemporâneas”,  ou  seja,  questões  ambientais  que  se  dão  no  tempo
atual.  Portanto,  não há razões  que justifiquem a anulação desta  questão,  devendo ser  mantido  o
gabarito  oficial  divulgado.
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: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 26
Interessado(a): Paulo Gabriel Monteiro Israel

Questionamento (Candidato):

No  Gabarito  preliminar  consta  como  resposta  a  letra  B,  que  considera  como  certo  os  corredores
ecológicos, entretanto a questão pede a ÁREA correspondente considerando os textos. No texto 1
(figura)  apenas  são  consideradas  áreas  (por  estar  inscrito  nelas   ÁREA  1  e  ÁREA  2)  as  áreas  de
reserva biológica, que são ligadas por corredores ecológicos, analisando a lei número 9.985, de 18
de julho de 2000, sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que diz que que
"corredores ecológicos são porções de ecossistemas [...] ligando unidades de conservação". O texto
dois  dá  exclusivamente  parte  do  significado de um corredor  ecológico.  Conclui-se  que o  texto  da
pergunta leva a uma resposta ambígua, se considerar a figura a fonte das ÁREAS e o texto a baixo
dela. Solicito respeitosamente a troca do gabarito para LETRA C ou a anulação da questão.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

A  descrição  (definição)  no  texto  corresponde,  claramente,  aos  corredores  ecológicos.  Logo,  uma
leitura  atenta  do  texto  e  interrelação  com  a  figura,  implica  compreender  que  as  setas  que
interligam as áreas em tonalidade cinza clara e, que por sua vez, ligam as áreas 1 e 2, refere-se aos
corredores ecológicos. Reserva biológica tem outra definição. Não há razões que justifiquem a troca
do gabarito desta questão, devendo ser mantido o gabarito oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019


