
Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 3ª Etapa PSC2020 - Projeto 2020

Disciplina: Geografia (Questões de 25-30)
N° da Questão: 29
Interessado(a): Victoria da Costa Tofoli

Questionamento (Candidato):

A  fase  do  capitalismo  caracterizada  por  comando  de  indústrias/comércio  por  meio  de  submissão
dos  produtores  e  mão  de  obra  e  o  capitalismo  Industrial.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

A questão aborda o modelo de economia em que as entidades financeiras possuem o comando da
industria  e  do  comércio.  O  Capitalismo  Financeiro  ou  Monopolista  corresponde  a  terceira  fase  do
sistema econômico capitalista que surge em meados do século XX. Recebe esse nome visto que os
bancos (entidades financeiras) e outras instituições ligadas ao sistema financeiro são os principais
agentes desse moelo de economia. Portanto, o texto deixa claro que é o capitalismo monopolista e
não  o  capitalismo  industrial.  Portanto,  improcedente  o  recurso,  ficando  mantida  a  alternativa  D
como  resposta  certa.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 3ª Etapa PSC2020 - Projeto 2020

Disciplina: Geografia (Questões de 25-30)
N° da Questão: 30
Interessado(a): Pedro Paulo Oliveira Tuma Serra Pinto

Questionamento (Candidato):

Prezado  examidor,  a  questão  30  considera  como  verdadeiras  as  alternativas  3  e  4,  contudo  a
assertiva  2  também  está  correta,  a  exemplo   do  Tsunami  de  2011  no  Japão  (  causado  por  um
terremoto (movimento das placas tectônicas), trouxe consequências a vida marítima , pois a água
do mar  ao invandir  a terra retornou para o mar poluída ,   de acordo com especilista (Júlio César
Bicca-Marques, professor do Departamento de Biodiversidade e Ecologia  de Biociências da PUCRS)
outra séria consequência de eventos onde o mar alaga grandes extensões do ambiente terrestre é
a salinização de reservatórios de água doce e o transbordo da rede de esgostos, assim a água que
invade  a  terra  retorna  para  o  mar  contaminada,  levando  consigo  agentes  poluentes  e  destroços,
que tendem aumentar a poluição marítima. Além de Bicca-Marques, o líder da fundação The Ocean
Cleanup  (Laurent  Lebreton)  ,  afirma  que  20%  do  lixo  da  grande  Mancha  de  lixo  do  pacífico  é
advinda do terremoto e tsunami que atingiu o Japão em 2011. Portanto, por não constar alternativa
que inclua as assertivas, 2, 3 e 4, solicita-se a anulação da questão. Segue  fontes, como referência
a  fundamentação.    http://www.observatoriodoclima.eco.br/mancha-de-lixo-pacifico-e-16-vezes-
maior-que-se-supunha/    https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/efeito-do-tsunami-no-japao-
provoca-diminuicao-da-vida-animal,02983f5aaf3ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://sciencing.com/effects-tsunami-marine-ecosystem-7188.html
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  movimento  das  placas  tectônicas  tem  como  consequência  a  origem  das  montanhas  e  bacias
geológicas,  provocando  abalos  sísmicos  (terremotos  e  maremoto),  vulcanismo,  magmatismo.
Assim,  o  movimento  das  placas  tectônicas  não  gera  poluição  do  mar.  A  poluição  marinha  é
caracterizada  pela  introdução  de  matéria  que  altera  as  propriedades  físico-químicas  da  água.  A
poluição  é  causada  por  fontes  poluidoras  localizadas  nos  continentes  (emissão  de  efluentes
industriais,  lixo  doméstico,  etc.)  e  por  resíduos  de  petróleo.  O  recurso  é  improcedente.  Manter  o
gabarito.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 3ª Etapa PSC2020 - Projeto 2020

Disciplina: Geografia (Questões de 25-30)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Kamila Viana Damasceno Góes

Questionamento (Candidato):

Solicito respeitosamente a V. Sª. alteração de gabarito para a alternativa C da questão, visto que o
fenômeno El Niño causa redução das chuvas em parte da região Norte, como consta tal opção (letra
c).  Especificando,  o  efeito  do  El  Niño  acarreta  secas  nas  porções  leste  e  norte  da  Amazônia.  No
gabarito  consta  como correta  a  letra  A,  que afirma que o  fenômeno tem em suas  consequências
chuvas torrenciais no nordeste, quando na verdade causa secas na região. A única região em que o
el niño causa precipitações abundantes é a Sul. Dados: Coleção Bernoulli 4V, Volume 2, página 40 e
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/influencia-el-nino-no-brasil.htm
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Essa questão é de Biologia

Resposta (Banca): INDEFERIDO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 3ª Etapa PSC2020 - Projeto 2020

Disciplina: Geografia (Questões de 25-30)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Rodrigo France Almeida Rodrigues

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA  DESMATADA  SERIA
RECUPERAR.  NESTE  CASO,  TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.  O  GABARITO  É  DADO COMO
LETRA  (C)  EM  QUE  AS  ESPÉCIES  CLÍMAX  LOGO  OCUPARIAM  O  LOCAL,  ISTO  E  UM  ERRO  POIS
ESPÉCIES CLÍMAX SÃO AS ULTIMAS A COMPOR O AMBIENTE, A RESPOSTA MAIS COERENTE SERIA A
LETRA (A), POR ISSO PEDIMOS A CORREÇÃO DO GABARITO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Essa questão é de Biologia

Resposta (Banca): INDEFERIDO

Data de Publicação: 10/12/2019


