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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Adrielly Lorena Lima Pinheiro

Questionamento (Candidato):

Solicito a troca do gabarito para letra A.
Na questão 31,da prova PSC-3,consta a seguinte pergunta:
  31-Em  determinada  etapa  da  evolução  humana,  houve  o  aparecimento  de  espécies  do  gênero
Australopithecus.  Qual  das  características  a  seguir  foi  um  marco  evolutivo  neste  gênero?
A) Locomoção bípede.
B) Domínio de fogo.
C) Comunicação verbal rudimentar.
D) Abandono do modo de vida arborícola.
E) Início de técnicas agrícolas.

Apesar do entendimento por esta Banca Examinadora ,requer a ponderação de que:
  No gabarito preliminar consta a resposta como letra B, Domínio de fogo... Porém a questão pede -
Qual das características a seguir foi um marco evolutivo desse gênero? Apesar do fogo já ser usado
por  alguns  de  Australopithecus  no  oeste  da  África,  o  domínio  do  fogo  é  uma  característica  dos
Homo  erectus  a  cerca  de  1,5  milhão  de  anos  atrás.

ref. 1. Boulos Júnior, Alfredo - 360 História Sociedade e Cidadania vol. Único, unidade / pág. 36 e 37.
ref. 2. Biologia das populações - Amabis e Martho, vol.3. parte 2 pág. 288 e 289.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Afonso Luniere de Paula

Questionamento (Candidato):

Solicito  troca  de  gabarito  para  letra  A  ou  anulação  da  questão.  Apesar  do  entendimento  por  esta
Banca Examinadora,  requer  a  ponderação de que:  No gabarito  preliminar  consta a  resposta como
letra B, Domínio do fogo...  Porém a questão pede - Qual das características a seguir foi um marco
evolutivo  neste  gênero?   Apesar  do  fogo  já  ser  usado  por  alguns  grupos  de  Australopithecus  no
oeste da África, o domínio do fogo é uma característica dos Homo erectus a cerca de 1,5 milhão de
anos  atrás.

ref.  1. Boulos Júnior,Alfredo  -  360º Historia Sociedade & Cidadania  vol.  Único, unidade I pág.36 e
37.
ref. 2. Biologia das populações  - Amabis e Martho, vol.3. parte II pág.288 e 289.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Aime Marie Vasconcelos de Melo

Questionamento (Candidato):

A questão 31 pergunta qual seria o marco evolutivo do australopthecus na evolução humana e tem
como resposta o domínio do fogo (letra B).
Faz-se  necessária  a  anulação  da  questão,  pois  em  livros  de  ensino  médio  como:  AMABIS,  LUIS
SOARES  E  SÔNIA  LOPES;  além  do  domínio  do  fogo,  temos  o  bipedalismo  como  ganho  evolutivo.
Assim,  a  questão  apresenta  duas  alternativas  cabíveis:  a  letra  A  e  a  letra  B.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Alexander Thomas Queiroz de Melo

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO
HUMANA, TENDO COMO RESPOSTA O DOMÍNIO DO FOGO QUE ESTÁ NA LETRA (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES; ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO, A LETRA (A) TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Alexandre Pereira Espirito Santo de Gouvêa

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Alice Almeida da Silva

Questionamento (Candidato):

PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA  EVOLUÇÃO  HUMANA,
TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Aline Gomes Sidrone

Questionamento (Candidato):

A principal característica dos Astralopitecus é o bipedalismo

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

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Alícia Duarte Evangelista

Questionamento (Candidato):

Primeiro: o marco evolutivo no quesito domínio do fogo pertence à espécie Homo erectus; segundo:
segundo  sites,  como  o  portaleducacao.com.br,  os  Australopithecus  representam  os  primeiros
hominídeos  cujas  mãos  não  eram usadas  para  a  locomoção,  ou  seja,  a  apresentarem locomoção
bípede.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Alícia Matias Cortez

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Alícia Matias Cortez

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Amanda Marcilia de Oliveira Guimaraes

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Amanda Osman Alfaia

Questionamento (Candidato):

A  questão  31  questiona  qual  seria  o  Marco  evolutivo  do  Australopithecus  na  evolução  humana,
dando como resposta o DOMÍNIO DO FOGO (Alternativa B), porém em livros como o Anabis, entre
outros  mostram  como  principal  característica  evolutiva  do  Australopithecus  o  BIPEDALISMO
presente na Alternativa A. Peço a mudança do gabarito para que considere a  ALTERNATIVA A como
a resposta correta. Agradeço desde já.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Ana Beatriz Belota

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Ana Flávia Leite Moreira Dantas

Questionamento (Candidato):

PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA  EVOLUÇÃO  HUMANA,
TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Ana Luiza Nazareth Alagia

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Ana Luiza Nogueira dos Santos

Questionamento (Candidato):

A  principal  característica  das  espécies  do  gênero  Australopithecus  é  o  bipedalismo  (trocar  a
alternativa  B  para  a  letra  A)
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Ana Vitória da Silva Sarkis

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 31 PERGUNTA QUAL SERIA O MARCO EVOLUTIVO DO AUSTRALOPTHECUS NA EVOLUÇÃO
HUMANA, TENDO COMO RESPOSTA O DOMÍNIO DO FOGO QUE ESTÁ NA LETRA (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Andre Guilherme Braga Baima

Questionamento (Candidato):

A principal característica dos Astralopitecus é o bipedalismo.
fonte : Biologia - Das populações - Volume 3
Genética, Evolução e Ecologia
autores : Gilberto Rodrigues Martho, José Mariano Amabis
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Andre Miqueias de Oliveira Ferreira

Questionamento (Candidato):

PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA  EVOLUÇÃO  HUMANA,
TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): André Lúcio Alves Maia

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Angelice Sena Santos Gomes

Questionamento (Candidato):

Apesar do entendimento por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que:
No gabarito preliminar consta a resposta como letra B, Domínio do fogo... Porém a questão

pede -  Qual  das  características  a  seguir  foi  um marco evolutivo  neste  gênero?   Apesar  do fogo já
ser  usado  por  alguns  grupos  de  Australopithecus  no  oeste  da  África,  o  domínio  do  fogo  é  uma
característica dos Homo erectus a cerca de 1,5 milhão de anos atrás.
ref.  1. Boulos Júnior,Alfredo  -  360º Historia Sociedade & Cidadania  vol.  Único, unidade I pág.36 e
37.
ref. 2. Biologia das populações  - Amabis e Martho, vol.3. parte II pág.288 e 289.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Beatriz Freitas de Souza

Questionamento (Candidato):

o primeiro homem a dominar o fogo, foi o homo erectus e n o australopithecus, o mesmo possuía
locomoção bípede, que seria a alternativa correta
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Beatriz de Paula Atem

Questionamento (Candidato):

No gabarito preliminar consta a resposta como letra B, Domínio do fogo... Porém a questão pede -
Qual das características a seguir foi um marco evolutivo neste gênero? Apesar do fogo já ser usado
por alguns grupos de Australopithecus no oeste da África, o domínio do fogo é uma característica
dos Homo erectus a cerca de 1,5 milhão de anos atrás.
ref.  1.  Boulos Júnior,Alfredo  -  360º Historia Sociedade & Cidadania vol.  Único, unidade I  pág.36 e
37.
ref. 2. Biologia das populações  - Amabis e Martho, vol.3. parte II pág.288 e 289.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Bianca Cuvello Romano Veloso

Questionamento (Candidato):

PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA  EVOLUÇÃO  HUMANA,
TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Bruno Machado da Silva

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Cailan da Silva Porto

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Camila Freire da Paixao

Questionamento (Candidato):

A principal característica do Australopithecus é o bipedalismo, logo locomoção bípede

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Camilla Alencar de Vasconcellos Dias Saraiva

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Carine Wendling Cordeiro

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO PERGUNTA QUAL SERIA O MARCO EVOLUTIVO DO AUSTRALOPTHECUS NA EVOLUÇÃO
HUMANA, TENDO COMO RESPOSTA DO GABARITO PRELIMINAR O DOMÍNIO DO FOGO QUE ESTÁ NA
LETRA (B).
PEÇO  A  ANULAÇÃO,  POIS  NOS  LIVROS  DE  ENSINO  MÉDIO  COMO:  AMABIS,  LUIS  SOARES  E  SÔNIA
LOPES,  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Carlos Daniel Santos de Sousa

Questionamento (Candidato):

De  acordo  com  David  J.  Green1  e  Zeresenay  Alemseged  da  Midwestern  University  e  California
Academy  of  Sciences  conseguiram  estudar  em  detalhes  duas  omoplatas  de  uma  menina
Australopithecus afarensis, encontrada em 2000 na Etiópia, e descobriram que a esses ancestrais
caminhavam  eretos  [...]  os  membros  inferiores  e  dos  pés  dos  Australopithecus,  que  permitiam  o
bipedismo,  se  parecem  sem  equívoco  com  os  da  espécie  humana.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Daniele Costa

Questionamento (Candidato):

A resposta correta seria a locomoção bípede, não o domínio do fogo

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Danielly Cristina Mota Dias

Questionamento (Candidato):

Consoante  o  que  é  ensinado  no  livro  de  biologia  Amabis  e  ensinado  por  todos  os  professores
licenciados em biologia que eu tive aula até então, a principal característica dos Astralopitecus é o
bipedalismo.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Danielly Cristina Mota Dias

Questionamento (Candidato):

Consoante  o  que  é  ensinado  no  livro  de  biologia  Amabis  e  ensinado  por  todos  os  professores
licenciados em biologia que eu tive aula até então, a principal característica dos Astralopitecus é o
bipedalismo.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Dimes Alames Lima Silva

Questionamento (Candidato):

PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA  EVOLUÇÃO  HUMANA,
TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Edmilson dos Santos Nogueira

Questionamento (Candidato):

O gênero Australopithecus apresentou a locomoção bípede como marco evolutivo, já o domínio do
fogo foi pela espécie Homo erectus.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Eduarda Viana Regis

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Eloá Ribeiro Baía

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Emily Larissa Pedroza Carneiro

Questionamento (Candidato):

A principal característica dos Australopitecus é o bipedalismo.

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Emlly Vitoria Carvalho Furtado

Questionamento (Candidato):

A resposta que consta no gabarito corresponde a alternativa C. No entanto de acordo com o livro de
acordo  com  o  livro  "Biologia  das  populações  "  dos  autores  José  Mariano  Amabis,  doutor  em
Biologia/Genética  pelo  Instituto  de  Biociências  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP),  e  Gilberto
Rodrigues Martho,  licenciado em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade
de São Paulo (USP) :
"Os  cientistas  acreditam  que  os  australopitecos  constituíram  um  grupo  de  espécies  muito  bem-
sucedido  é  diversificado,  possivelmente  se  distribuindo  por  grande  parte  da  África,  entre  4  e  1
milhão de anos atrás. [...] esses primatas evoluíram nas savanas arbóreas que se formavam junto à
orla  das  florestas  em retratação.  As  árvores  da  savana  eram menores  que  as  da  floresta  e  mais
distantes entre si, impossibilitando a movimentação pela copa vegetal, como faziam provavelmente
os  ancestrais  dos  australopitecos  na  mata  tropical.  Acredita-se  que  diversas  espécies  de
australopitecos já eram capazes de andar eretas ou semieretas sobre os membros inferiores, o que
se denomina bipedalismo." sendo necessario a anulacao da questao.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Erlan Sergio Aparicio dos Santos Sobrinho

Questionamento (Candidato):

Resposta errada no gabarito, Trocar de letra B para letra A

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Felipe de Oliveira Ribeiro

Questionamento (Candidato):

A principal característica dos Astralopitecus é o bipedalismo (erro no gabarito)

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Fernanda Araújo Kavlac

Questionamento (Candidato):

Q31)  De  acordo  com  a  bibliografia  "Fundamentos  da  Biologia  Moderna"  (  AMABIS  ,  José  Mariano;
MARTHO, Gilberto Rodrigues; editora moderna, 2006, 4ª Edição, Volume Único) na página 708, no
parágrafo  10,  indica  que a  característica  principal  que confere  ancestralidade dos  australopitecos
ao  gênero  homo  é  que  os  australopitecos  eram  bípedes  e  caminhavam  em  posição  ereta  ou
semiereta.  Sendo  assim a  resposta  correta  seria  a  letra  A,  peço,  então,  a  revisão  do  gabarito  da
questão.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Fernanda da Silva Andes

Questionamento (Candidato):

A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS,  LUIS SOARES E SÔNIA LOPES;
ALÉM  DO  DOMÍNIO  DO  FOGO  TEMOS  TAMBÉM  O  BIPEDALISMO  COMO  GANHO  EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A  LETRA  (A)  TAMBÉM  SERIA  CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Fernando Luiz Westphal Filho

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Flavio Silva de Assis

Questionamento (Candidato):

A principal característica do Australopithecus é o bipedalismo
De acordo com o livro
Biologia - Das populações - Volume 3
Genética, Evolução e Ecologia
Biologia - Martho e Amabis
Editora: Moderna
Autor: Gilberto Rodrigues Martho,  José Mariano Amabis
Edição: 2 ª Edição
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Fábio Eiji Imai Ono

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Gabriel Ilan Montefusco do Nascimento

Questionamento (Candidato):

A principal característica do Australopithecus é o bipedalismo.

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Gabriel Veiga Vieira

Questionamento (Candidato):

a principal característica dos astralopitecus é o bipedalismo

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Gabriela Granetto Gomes

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Gabriela Yumi Eto

Questionamento (Candidato):

trocar a alternativa b para letra a

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): b

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Geovana Oliveira Barbosa

Questionamento (Candidato):

Solicito troca de gabarito para letra D ou anulação da questão .
Na questão 31, da prova do PSC-3, consta a seguinte pergunta:
31.  Em  determinada  etapa  da  evolução  humana,  houve  o  aparecimento  de  espécies  do  gênero
Australopithecus. Qual das características a seguir foi um marco evolutivo neste gênero?
a)  Locomoção  bípede.
b)  Domínio  do  fogo.
c)  Comunicação  verbal  rudimentar.
d) Abandono do modo de vida arborícola.
e) Início de técnicas agrícolas.
Apesar do entendimento por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que:

No gabarito preliminar consta a resposta como letra B, Domínio do fogo... Porém a questão
pede -  Qual  das  características  a  seguir  foi  um marco evolutivo  neste  gênero?   Apesar  do fogo já
ser  usado  por  alguns  grupos  de  Australopithecus  no  oeste  da  África,  o  domínio  do  fogo  é  uma
característica dos Homo erectus a cerca de 1,5 milhão de anos atrás.
ref.  1. Boulos Júnior,Alfredo  -  360º Historia Sociedade & Cidadania  vol.  Único, unidade I pág.36 e
37.
ref. 2. Biologia das populações  - Amabis e Martho, vol.3. parte II pág.288 e 289.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): d

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Geovani Lopes Sampaio

Questionamento (Candidato):

Peço anulação, pois nos livros de ensino médio como: Amabis, Luis Soares E Sônia Lopes; Além do
domínio do fogo temos também o bipedalismo como ganho evolutivo do Australopithecus. Portanto,
a letra (A) também seria cabível.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Giovanna Lissa de Alencar Brandão

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Giovanna Lissa de Alencar Brandão

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Giovanna Luize de Melo Mesquita

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Giovanna Luize de Melo Mesquita

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Giovanna Luize de Melo Mesquita

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Giovanna Oliveira de Souza Ramos

Questionamento (Candidato):

A principal característica do astralopitecus é o bipedalismo.

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Glauco Ramos Alencar

Questionamento (Candidato):

De  acordo  com  o  livro  "Biologia  das  populações  "  dos  autores  José  Mariano  Amabis,  doutor  em
Biologia/Genética   pelo  Instituto  de  Biociências  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP),  e  Gilberto
Rodrigues Martho,  licenciado em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade
de São Paulo (USP) :
"O documentário fóssil mostra que, por volta de 4 milhões de anos atrás, surgiu na África o primeiro
grupo  de  primatas  considerados  inequivocamente  hominídeos  e  os  mais  prováveis  antecessores
direto  do  gênero  humano:  os  australopitecos  (gênero  Australopithecus)  .
Esses  primatas  adaptaram-se muito  bem a um novo ambiente  então em expansão no continente
africano  :  as  savanas,  campos  que  se  desenvolviam  na  orla  das  florestas  tropicais,  as  quais
estavam  em  retratação  devido  a  mudanças  climáticas.  [...]
Os  cientistas  acreditam  que  os  australopitecos  constituíram  um  grupo  de  espécies  muito  bem-
sucedido  é  diversificado,  possivelmente  se  distribuindo  por  grande  parte  da  África,   entre  4  e  1
milhão   de  anos  atrás.
[...] esses primatas evoluíram  nas savanas arbóreas que se formavam junto à orla das florestas em
retratação.  As  árvores  da  savana  eram  menores  que  as  da  floresta  e  mais  distantes  entre  si,
impossibilitando a movimentação pela copa vegetal, como faziam provavelmente os ancestrais dos
australopitecos na mata tropical.
Acredita-se  que  diversas  espécies  de  australopitecos  já  eram  capazes  de  andar  eretas  ou
semieretas  sobre  os  membros  inferiores,  o  que  se  denomina  bipedalismo."
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Graziela Batista do Nascimento

Questionamento (Candidato):

A principal característica dos Astralopitecus  é o bipedalismo

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Guilherme Emanuel da Costa Queiroz

Questionamento (Candidato):

Apesar do entendimento por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que:
No gabarito preliminar consta a resposta como letra B, Domínio do fogo... Porém a questão

pede -  Qual  das  características  a  seguir  foi  um marco evolutivo  neste  gênero?   Apesar  do fogo já
ser  usado  por  alguns  grupos  de  Australopithecus  no  oeste  da  África,  o  domínio  do  fogo  é  uma
característica dos Homo erectus a cerca de 1,5 milhão de anos atrás.
ref.  1. Boulos Júnior,Alfredo  -  360º Historia Sociedade & Cidadania  vol.  Único, unidade I pág.36 e
37.
ref. 2. Biologia das populações  - Amabis e Martho, vol.3. parte II pág.288 e 289.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Guilherme Moreira Lima Bindá

Questionamento (Candidato):

Recurso para a questão 31 da prova do PSC-3
Questão 31  PSC-3: Solicito troca de gabarito para letra A ou anulação da questão .
Na questão 31, da prova do PSC-3, consta a seguinte pergunta:
31.  Em  determinada  etapa  da  evolução  humana,  houve  o  aparecimento  de  espécies  do  gênero
Australopithecus. Qual das características a seguir foi um marco evolutivo neste gênero?
a)  Locomoção  bípede.
b)  Domínio  do  fogo.
c)  Comunicação  verbal  rudimentar.
d) Abandono do modo de vida arborícola.
e) Início de técnicas agrícolas.
Apesar do entendimento por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que:

No gabarito preliminar consta a resposta como letra B, Domínio do fogo... Porém a questão
pede -  Qual  das  características  a  seguir  foi  um marco evolutivo  neste  gênero?   Apesar  do fogo já
ser  usado  por  alguns  grupos  de  Australopithecus  no  oeste  da  África,  o  domínio  do  fogo  é  uma
característica dos Homo erectus a cerca de 1,5 milhão de anos atrás.
ref.  1. Boulos Júnior,Alfredo  -  360º Historia Sociedade & Cidadania  vol.  Único, unidade I pág.36 e
37.
ref. 2. Biologia das populações  - Amabis e Martho, vol.3. parte II pág.288 e 289.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Hannah Gabriela Ribeiro de Castro

Questionamento (Candidato):

A principal característica dos australopithecus é o bipedalismo.
Ao  contrário  dos  chimpanzés,  os  australopithecus  não  andavam sobre  patas,  era  completamente
bípedes.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Hannah Gabriela Ribeiro de Castro

Questionamento (Candidato):

A principal característica dos australopithecus é o bipedalismo.
Ao  contrário  dos  chimpanzés,  os  australopithecus  não  andavam sobre  patas,  era  completamente
bípedes.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Hanne Raissa Marialva Cadena

Questionamento (Candidato):

a principal característica dos astralopitecus é o bipedalismo

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Hanne Raissa Marialva Cadena

Questionamento (Candidato):

a principal característica dos astralopitecus é o bipedalismo

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Henayara Kelly Trindade de Souza

Questionamento (Candidato):

A principal característica dos Astralopitecus é o bipedalismo

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Henrique Louro de Salignac e Souza

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Ianê Augusto Muraro

Questionamento (Candidato):

De  acordo  com  a  bibliografia  "Fundamentos  da  Biologia  Moderna"  (  AMABIS  ,  José  Mariano;
MARTHO, Gilberto Rodrigues; editora moderna, 2006, 4ª Edição, Volume Único) na página 708, no
parágrafo  10,  a  característica  principal  que confere  ancestralidade dos  Australopitecos  ao  gênero
Homo  é  que  os  australopitecos  eram  bípedes  e  caminhavam  em  posição  ereta  ou  semi-ereta.
Ademais,  o  fogo  apenas  passou  a  ser  controlado  com  a  gênero  Homo,  não  Australopitecos.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Iasmin Alves Byron Marques

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Jadson Roberto Lisboa Ribeiro dos Santos

Questionamento (Candidato):

Correção da questão 31, gabarito preliminar questão 32 está errada resposta correta C, questão 33
não tem como explicar a sucessão secundária após o desmatamento.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O   candidato  solicita  recurso  em  mais  de  uma  questão  no  mesmo  formulário.  Improcedente  por
falha  na  composição  do  recurso.
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: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Jaques Ferreira de Souza Neto

Questionamento (Candidato):

A  questão  31  pergunta  qual  seria  o  marco  evolutivo  do  australophitecus  na  evolução  humana  ,
tendo  como  resposta  o  dominio  do  fogo  na  letra  B.
Pedimos a  anulação,  pois  nos  livros  de ensino médio  como:  Amabis  ,  Luiz  Soares  e  Sônia  Lopes ;
Além do dominio do fogo, consta também o bipedalismo como marco evolutivo.Logo, teria mais de
uma resposta e assim anula-se a referida questão.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Jaínny Martins Gomes

Questionamento (Candidato):

A principal característica dos Astralopitecus é o bipedalismo - fonte : Amabis
O gabarito apresenta como resposta correta a letra b (domínio do fogo) mas a correta é a letra a (
locomoção bípede )
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Jaínny Martins Gomes

Questionamento (Candidato):

A principal característica dos Astralopitecus é o bipedalismo - fonte : Amabis
O gabarito apresenta como resposta correta a letra b (domínio do fogo) mas a correta é a letra a (
locomoção bípede )
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Jennifer Matos Lopes

Questionamento (Candidato):

A principal característica dos Astralopitecus é o bipedalismo.

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): John Kinderman de Freitas Barros

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): José Victor Patrício

Questionamento (Candidato):

Na questão 31 pede-se um marco evolutivo do gênero Australopithecus, o qual pode ser aferido a
alternativa  A,  correspondendo  a  locomoção  bípede  que  foi  uma  das  suas  novidades  evolutivas
como  retratado  no  blog  da  UNESP  em  publicação  do  artigo  “Environment  and  Behavior  of  2.5-
Million-Year-Old  Bouri  Hominids”  .  acesso:
http://www2.assis.unesp.br/darwinnobrasil/humanev2a.htm  ;  onde  retrata  na  espécie
Australopithecus anamensis como a precursora de tal característica, pertencente então ao gênero
Australopithecus.                                                             E quanto a alternativa B, alocada como
resposta  no gabarito  preliminar,  ao retratar  o  domínio  do fogo como marco evolutivo  comete um
equívoco,  pois,  tal  característica  permeia  a  partir  do  gênero  Homo,  como  retratado  no  livro:
Fundamentos da Biologia Moderna- volume único/ José Mariano Amabis, Gilberto Rodrigues Martho.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): João Gabriel Bragança de Souza

Questionamento (Candidato):

PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA  EVOLUÇÃO  HUMANA,
TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): b

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): João Victor Daniel Feitosa

Questionamento (Candidato):

A principal característica do Australopithecus é o bipedalismo
De acordo com o livro
Biologia - Das populações - Volume 3
Genética, Evolução e Ecologia
Biologia - Martho e Amabis
Editora: Moderna
Autor: Gilberto Rodrigues Martho,  José Mariano Amabis
Edição: 2 ª Edição
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): João Victor Daniel Feitosa

Questionamento (Candidato):

A principal característica do Australopithecus é o bipedalismo
De acordo com o livro
Biologia - Das populações - Volume 3
Genética, Evolução e Ecologia
Biologia - Martho e Amabis
Editora: Moderna
Autor: Gilberto Rodrigues Martho,  José Mariano Amabis
Edição: 2 ª Edição
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): João Vitor de Farias Gomes

Questionamento (Candidato):

O marco evolutivo dos Australopithecus não foi o domínio do fogo e sim  Locomoção bípede.

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Julia Victoria Farias Santana

Questionamento (Candidato):

Resposta conforme o gabarito está incorreta!

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Julia Victoria Farias Santana

Questionamento (Candidato):

Resposta segundo o gabarito, está incorreta!

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Júlia Vitória Andrade Santos

Questionamento (Candidato):

O comando da questão solicita um marco evolutivo do gênero Australopithecus e a resposta correta
é a letra A-  locomoção bípede,  conforme presente nos livros Amabis e Sônia Lopes.  Entretanto,  a
questão  apresenta  como  gabarito  a  letra  B,  que  descreve  o  domínio  do  fogo,  característica  essa
pertencente  ao  Homo  erectus.  Solicita-se  a  alteração  do  gabarito  da  letra  B  para  a  letra  A.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Júlya Kemily Jaime de Morais

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Kaila Cristina de Souza Soares

Questionamento (Candidato):

As  principais  características  dos  Astralopitecus  eram:  a  postura  ereta,  a  locomoção  bípede,  a
dentição  primitiva  e  a  mandíbula  mais  semelhante  a  da  espécie  humana.Fato  mencionado  no
capítulo que possui como pauta a evolução humana no livro de Biologia do Dr.José Mariano Amabis
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Kamila Figueiredo Pacheco

Questionamento (Candidato):

A principal característica dos astrolopitecus é o bipedalismo

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Karen Larissa Dutra Lima

Questionamento (Candidato):

A principal característica dos Astralopitecus é o bipedalismo.

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

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Karina Dantas Pessoa

Questionamento (Candidato):

A questão apresenta um equívoco na alternativa oferecida pelo gabarito preliminar pois de acordo
com  o  livro  "Biologia  das  populações  "  dos  autores  José  Mariano  Amabis,  doutor  em
Biologia/Genética  pelo  Instituto  de  Biociências  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP),  e  Gilberto
Rodrigues Martho,  licenciado em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade
de São Paulo (USP) :
 "Os  cientistas  acreditam  que  os  australopitecos  constituíram  um  grupo  de  espécies  muito  bem-
sucedido  é  diversificado,  possivelmente  se  distribuindo  por  grande  parte  da  África,  entre  4  e  1
milhão de anos atrás. [...] esses primatas evoluíram nas savanas arbóreas que se formavam junto à
orla  das  florestas  em retratação.  As  árvores  da  savana  eram menores  que  as  da  floresta  e  mais
distantes entre si, impossibilitando a movimentação pela copa vegetal, como faziam provavelmente
os  ancestrais  dos  australopitecos  na  mata  tropical.  Acredita-se  que  diversas  espécies  de
australopitecos já eram capazes de andar eretas ou semieretas sobre os membros inferiores, o que
se denomina bipedalismo."
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Larissa Araújo Bacelar Nemer

Questionamento (Candidato):

No gabarito preliminar consta a resposta como letra B, Domínio do fogo. Porém a questão pede -
Qual das características a seguir foi um marco evolutivo neste gênero? Apesar do fogo já ser usado
por alguns grupos de Australopithecus no oeste da África, o domínio do fogo é uma característica
dos Homo erectus a cerca de 1,5 milhão de anos atrás.
ref.  1.  Boulos Júnior,Alfredo  -  360º Historia Sociedade & Cidadania vol.  Único, unidade I  pág.36 e
37.
ref. 2. Biologia das populações  - Amabis e Martho, vol.3. parte II pág.288 e 289.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Larissa Souza Santarém

Questionamento (Candidato):

A principal característica da espécie do gênero Australopithecus é o Bipedalismo letra A, contrário
do que foi disposto no gabarito definitivo que marca a resposta B: domínio do fogo
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Larissa Vitoria Pereira Teles

Questionamento (Candidato):

a principal característica  dos astrolopitecus é o bipedalismo

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Larissa Vitoria Pereira Teles

Questionamento (Candidato):

a principal característica dos Astralopitecus é o bipedalismo

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Larissa Vitoria Pereira Teles

Questionamento (Candidato):

A principal caracteristica  dos Astralopitecus é o bipedalismo

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Leonor Rodrigues Ferreira Nunes

Questionamento (Candidato):

A principal caracterisca dos astralopitecus é o bipedalismo ( a alternativa certa é a letra A.) Erraram
no gabarito  preliminar,  se  isso  acontece  creio  que deveria  ser  anulada.  Assim como nos  erramos
sem querer  e  somos eliminados  essa  questão  deve ser  eliminada.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Leonora Rodrigues Ferreira Nunes

Questionamento (Candidato):

A principal característica dos astralopitecus é o bipedalismo

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Leticia da Silva Portela

Questionamento (Candidato):

A questão pergunta qual seria o marco evolutivo do australopthecus  na evolução humana, tendo
como resposta no gabarito, o domínio do fogo que está na letra B.
venho por meio deste, pedir a anulação, pois nos livros de ensino médio como: Amabis, Luis Soares
e  Sônia  Lopes;  além  do  domínio  do  fogo  temos  também  o  bipedalismo  como  ganho  evolutivo.
Portanto,  a  letra  A  também  seria  cabível  como  resposta  da  questão.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Leticia dos Santos Magalhaes

Questionamento (Candidato):

a resposta correta seria bipedalismo, trocar a alternativa B para A

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Lidiany Colares Viana

Questionamento (Candidato):

Os australopitecos formavam um grande grupo de animais parecidos com os chimpanzés. Mas, ao
contrário deles, já não andavam sobre quatro patas. Eram bípedes.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Livia Gabriele de Paula Lima

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Louise da Silva Morais

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Luana Beatriz de Oliveira Galvão

Questionamento (Candidato):

Duas alternativas estão corretas

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

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Luana Gomes dos Santos

Questionamento (Candidato):

A característica que marcou a evolução no gênero austrolapitchecus, foi a locomoção bípede.

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Luana Martins Guimarães

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Lucas Alessandro Smith Frota

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Lucas David de Souza Vital

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Lucas Gabriel Rego de Melo

Questionamento (Candidato):

A principal característica dos Australopitecos é o bipedalismo .

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Lucas Silva da Costa

Questionamento (Candidato):

Na determinada questão 31, o gabarito consta que a resposta correta é a alternativa c), sendo que
uma  das  principais  características  do  gênero  Australopithecus  foi  a  locomoção  bípede.  Um  dos
fundamentos disso está nesse comentário: "Com o retorno do primata ao chão e o desenvolvimento
da  bipedia  nos  Australopithecus,  ocorreu  progressivo  crescimento  em  leque  das  regiões  frontais,
parietais  e  temporais,  permitindo o  desenvolvimento simultâneo dos  centros  neuroanatômicos  de
linguagem,  expressão  facial  e  atividade  motora  manual."  Esse  comentário/texto  está  esclarecido
nesse  artigo:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2000000100030
para  caso  seja  necessário  conferir  a  veracidade  do  meu  argumento  sobre  essa  questão.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Luiz Felipe Pacheco Farias

Questionamento (Candidato):

Consoante  o  que  é  ensinado  no  livro  de  biologia  Amabis  e  ensinado  por  todos  os  professores
licenciados em biologia que eu tive aula até então, a principal característica dos Astralopitecus é o
bipedalismo.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Luiz Felipe Pacheco Farias

Questionamento (Candidato):

Consoante  o  que  é  ensinado  no  livro  de  biologia  Amabis  e  ensinado  por  todos  os  professores
licenciados em biologia que eu tive aula até então, a principal característica dos Astralopitecus é o
bipedalismo.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Léo Heric Caxias Gomes

Questionamento (Candidato):

A questão deve ter o seu gabarito alterado pois de acordo com o livro "Biologia das populações "
dos  autores  José  Mariano  Amabis,  doutor  em  Biologia/Genética  pelo  Instituto  de  Biociências  da
Universidade  de  São  Paulo  (USP),  e  Gilberto  Rodrigues  Martho,  licenciado  em Ciências  Biológicas
pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP) : "Os cientistas acreditam que os
Australopithecus  constituíram  um  grupo  de  espécies  muito  bem-sucedido  e  diversificado,
possivelmente  se  distribuindo  por  grande  parte  da  África,  entre  4  e  1  milhão  de  anos  atrás.  [...]
esses  primatas  evoluíram  nas  savanas  arbóreas  que  se  formavam  junto  à  orla  das  florestas  em
retratação.  As  árvores  da  savana  eram  menores  que  as  da  floresta  e  mais  distantes  entre  si,
impossibilitando a movimentação pela copa vegetal, como faziam provavelmente os ancestrais dos
Australopithecus na mata tropical.  Acredita-se  que diversas  espécies  de Australopithecus já  eram
capazes  de  andar  eretas  ou  semieretas  sobre  os  membros  inferiores,  o  que  se  denomina
bipedalismo."
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Léo Heric Caxias Gomes

Questionamento (Candidato):

A questão deve ter o seu gabarito alterado pois de acordo com o livro "Biologia das populações "
dos  autores  José  Mariano  Amabis,  doutor  em  Biologia/Genética  pelo  Instituto  de  Biociências  da
Universidade  de  São  Paulo  (USP),  e  Gilberto  Rodrigues  Martho,  licenciado  em Ciências  Biológicas
pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP) : "Os cientistas acreditam que os
Australopithecus  constituíram  um  grupo  de  espécies  muito  bem-sucedido  e  diversificado,
possivelmente  se  distribuindo  por  grande  parte  da  África,  entre  4  e  1  milhão  de  anos  atrás.  [...]
esses  primatas  evoluíram  nas  savanas  arbóreas  que  se  formavam  junto  à  orla  das  florestas  em
retratação.  As  árvores  da  savana  eram  menores  que  as  da  floresta  e  mais  distantes  entre  si,
impossibilitando a movimentação pela copa vegetal, como faziam provavelmente os ancestrais dos
Australopithecus na mata tropical.  Acredita-se  que diversas  espécies  de Australopithecus já  eram
capazes  de  andar  eretas  ou  semieretas  sobre  os  membros  inferiores,  o  que  se  denomina
bipedalismo."
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Lívia Ferreira Monteiro

Questionamento (Candidato):

PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA  EVOLUÇÃO  HUMANA,
TENDO COMO RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO FOGO QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B),  PEDIMOS  A  ANULAÇÃO,
POIS  NOS  LIVROS  DE  ENSINO  MÉDIO  COMO:  AMABIS,  LUIS  SOARES  E  SÔNIA  LOPES;  ALÉM  DO
DOMÍNIO  DO  FOGO  TEMOS  TAMBÉM  O  BIPEDALISMO  COMO  GANHO  EVOLUTIVO.  PORTANTO,  A
LETRA  (A)  TAMBÉM  SERIA  CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Marcos Paulo de Oliveira Braga

Questionamento (Candidato):

A principal característica das espécies do gênero Australopithecus no contexto da evolução humana
é a locomoção bípede.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Maria Alice Pinheiro Coelho

Questionamento (Candidato):

A principal característica dos australopitecus é o bipedalismo

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Maria Eduarda Lobão de Lima

Questionamento (Candidato):

Na verdade quem teve o domínio do fogo foi o homo erectus, então a resposta da questão 31 seria
locomoção bípede letra "a"
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Maria Gabriela Rêgo de Aguiar

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Maria Gabriela do Nascimento Cabral

Questionamento (Candidato):

A principal característica dos Astralopitecus é o bipedalismo de acordo com o livro Amabis

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Maria Tereza Santos de Souza

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Maria Vitória Nascimento dos Santos Dias

Questionamento (Candidato):

A questão está se referindo ao Australopithecus  como os primeiros a surgir com o fogo, entretanto
segundo referências  biológicas,  principalmente  o  livro  de  Sônia  Lopes  (pág 311),  é  ratificado que
Australopithecus  já  tinham  capacidade  de  andar  eretas  e  semieretas,  ou  seja,  bipedalismo,  a
bípede
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Matheus Brenner Alfaia Fonseca

Questionamento (Candidato):

A principal característica do Australopithecus é o bipedalismo
De acordo com o livro
Biologia - Das populações - Volume 3
Genética, Evolução e Ecologia
Biologia - Martho e Amabis
Editora: Moderna
Autor: Gilberto Rodrigues Martho,  José Mariano Amabis
Edição: 2 ª Edição
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Matheus Machado Simoes

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Matheus Sarquis

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Naomy Silva de Souza

Questionamento (Candidato):

A) Locomoção Bípede

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Nicole Camillo Pereira

Questionamento (Candidato):

O primeiro hominídeo a dominar o fogo não foi o Australopithecus, mas, sim, a partir da emergência
do gênero Homo, segundo o livro "Fundamentos da Biologia Moderna" (Amabis e Martho)
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Nicoly Gabrielly Teixeira de Aquino

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Nicoly Guedes Nunes Silva

Questionamento (Candidato):

A principal característica dos Astralopitecus é o bipedalismo.

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Nyksan Moreira de Oliveira

Questionamento (Candidato):

A principal características do Astralopitecus é o bipedalismo

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Oldair Silva de Arruda Junior

Questionamento (Candidato):

A  questão  31  pergunta  qual  seria  o  marco  evolutivo  do  Australophthecus  na  evolução  humana,
tendo como resposta o domínio do fogo que está na letra B. Pedimos a anulação, pois nos livros de
ensino médio como: Amabis, Luís Soares e Sônia Lopes; Além do Domínio do fogo temos também o
bidedalismo como ganhou evolutivo. Portanto, a letra (A) também seria cabível.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Paulo Roberto Moss Lopes

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Pedro Paulo Oliveira Tuma Serra Pinto

Questionamento (Candidato):

Prezada Banca,  a questão  31  apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).  Entretanto,
divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário Amabis e
José Luiz Soares) a conquista dos Austrolopithecus nos padrões evolutivos é o bipedalismo, como é
abordado na página 342 do livro de José Mário Amabis (considerado como referência de estudos do
ensino médio). Além do mais o domínio do fogo foi conquistado pelo Homo Erectus. Sendo assim,  a
questão deve ser alterada conforme o gabarito de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Pietra Amorim Cerquinho Oliveira

Questionamento (Candidato):

Q31)  De  acordo  com  a  bibliografia  "Fundamentos  da  Biologia  Moderna"  (  AMABIS  ,  José  Mariano;
MARTHO, Gilberto Rodrigues; editora moderna, 2006, 4ª Edição, Volume Único) na página 708, no
parágrafo  10,  indica  que a  característica  principal  que confere  ancestralidade dos  australopitecos
ao  gênero  homo  é  que  os  australopitecos  eram  bípedes  e  caminhavam  em  posição  ereta  ou
semiereta.  Sendo  assim a  resposta  correta  seria  a  letra  A,  peço,  então,  a  revisão  do  gabarito  da
questão.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Pietra Bezerra Prestes

Questionamento (Candidato):

a  principal  característica  dos  australopithecus  é  o  bipedalismo,  domínio  do  fogo  seria  dos  homo
erectus.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Polyany da Silva Maia

Questionamento (Candidato):

A alternativa B afirma que a principal  característica dos Australopithecus se refere ao domínio do
fogo,  entretanto é comprovado que essa característica só surge em torno de 700 e 500 mil  anos
atrás, com o aparecimento do Homo erectus. Sendo assim fica claro que a alternativa correta é a
letra  A,  que  fala  sobre  a  postura  bípede,  presente  no  Australopithecus,  contribuindo  para  uma
menor superfície de contato com a luz solar, importante em um momento onde os pelos corporais
haviam  sido  reduzidos  e  o  clima  do  ambiente  em  que  viviam  era  predominantemente  seco  e
quente,  com  substituição  de  florestas  por  savanas,  com  base  no  livro  Fundamentos  da  Biologia
Moderna  de  Amabis  e  Martho.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Rafaela Oliveira de Azevedo

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Rafaela Oliveira de Azevedo

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Ranna Giovanna de Souza Alves

Questionamento (Candidato):

A principal característica do australopiteco é o bipedalismo

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Raphael Lima Sabbá Guimaraes Vieira

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Raquel Cristina Rodrigues Ferreira Nunes

Questionamento (Candidato):

Australopithecus é o ancestral comum do grupo de hominídeos distintos reconhecidos nos gêneros
Paranthropus e Homo. Apresentando a partir do gênero Australopithecus locomoção bípede, apenas
os representantes  do gênero Homo viriam a desenvolver  a  linguagem e a  aprender  a  controlar  o
fogo.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Raul Ribeiro Valente Cavalcante

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Rayane Silva Rodrigues

Questionamento (Candidato):

A principal característica do Australopithecus é o bipedalismo
De acordo com o livro
Biologia - Das populações - Volume 3
Genética, Evolução e Ecologia
Biologia - Martho e Amabis
Editora: Moderna
Autor: Gilberto Rodrigues Martho,  José Mariano Amabis
Edição: 2 ª Edição
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Rayane Silva Rodrigues

Questionamento (Candidato):

A principal característica do Australopithecus é o bipedalismo
De acordo com o livro
Biologia - Das populações - Volume 3
Genética, Evolução e Ecologia
Biologia - Martho e Amabis
Editora: Moderna
Autor: Gilberto Rodrigues Martho,  José Mariano Amabis
Edição: 2 ª Edição
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Rebeca Gabrielle Xavier Martins de Mello

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEÇO  A  ANULAÇÃO,  POIS  NOS  LIVROS  DE  ENSINO  MÉDIO  COMO:  AMABIS,  LUIS  SOARES  E  SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Rebeca Gabrielle Xavier Martins de Mello

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEÇO  A  ANULAÇÃO,  POIS  NOS  LIVROS  DE  ENSINO  MÉDIO  COMO:  AMABIS,  LUIS  SOARES  E  SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Rebeca Gabrielle Xavier Martins de Mello

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEÇO  A  ANULAÇÃO,  POIS  NOS  LIVROS  DE  ENSINO  MÉDIO  COMO:  AMABIS,  LUIS  SOARES  E  SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Rebeca Gabrielle Xavier Martins de Mello

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A).
LOGO PEÇO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O questionamento não é correspondente com a questão 31.

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: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Rebeka Sthefany Alves Moreira

Questionamento (Candidato):

O Gabarito está errado!

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

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Renata Ledo Moreira

Questionamento (Candidato):

A espécie Australopithecus apresentou a locomoção bípede como marco evolutivo

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Rodrigo France Almeida Rodrigues

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA:  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B)
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS  LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SONIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO, A LETRA (A) TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Rui Rabelo Calmont Neto

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO PERGUNTA QUAL SERIA O MARCO EVOLUTIVO DO AUSTRALOPTHECUS NA EVOLUÇÃO
HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).  PEDIMOS  A
ANULAÇÃO,  POIS  NOS   LIVROS  DE  ENSINO  MÉDIO  COMO:  AMABIS,  LUIS  SOARES  E  SONIA  LOPES;
ALÉM  DO  DOMÍNIO  DO  FOGO  TEMOS  TAMBÉM  O  BIPEDALISMO  COMO  GANHO  EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A  LETRA  (A)  TAMBÉM  SERIA  CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Rômulo Mattos França

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência  de  estudos  do  ensino  médio).  Portanto  a  questão  deve  ser  anulada
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Sofia Carolina Costa Moura

Questionamento (Candidato):

Questão 31  PSC-3: Solicito troca de gabarito para letra A ou anulação da questão .
Na questão 31, da prova do PSC-3, consta a seguinte pergunta:
31.  Em  determinada  etapa  da  evolução  humana,  houve  o  aparecimento  de  espécies  do  gênero
Australopithecus. Qual das características a seguir foi um marco evolutivo neste gênero?
a)  Locomoção  bípede.
b)  Domínio  do  fogo.
c)  Comunicação  verbal  rudimentar.
d) Abandono do modo de vida arborícola.
e) Início de técnicas agrícolas.
Apesar do entendimento por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que:

No gabarito preliminar consta a resposta como letra B, Domínio do fogo... Porém a questão
pede -  Qual  das  características  a  seguir  foi  um marco evolutivo  neste  gênero?   Apesar  do fogo já
ser  usado  por  alguns  grupos  de  Australopithecus  no  oeste  da  África,  o  domínio  do  fogo  é  uma
característica  dos  Homo  erectus  a  cerca  de  1,5  milhão  de  anos  atrás,  sendo  uma  característica
marcante do Australopitecus a locomoção bípede.
ref. 1. Boulos Júnior,Alfredo  -  360º Historia Sociedade & Cidadania  vol.  Único, unidade I pág.36 e
37.
ref. 2. Biologia das populações  - Amabis e Martho, vol.3. parte II pág.288 e 289.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Sophia Prado Simões

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Stephanie de Moura Pinage

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa-projeto 2020 alega que a letra B é o gabarito da questão.
Entretanto a letra A é a resposta correta de acordo com os livros e autores:

•  "Biologia  das  populações  "  dos  autores  José  Mariano  Amabis,  doutor  em Biologia/Genética  pelo
Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP), e Gilberto Rodrigues Martho, licenciado
em  Ciências  Biológicas  pelo  Instituto  de  Biociências  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP):   "Os
cientistas acreditam que os australopitecos constituíram um grupo de espécies muito bem-sucedido
é  diversificado,  possivelmente  se  distribuindo  por  grande  parte  da  África,  entre  4  e  1  milhão  de
anos atrás. [...] esses primatas evoluíram nas savanas arbóreas que se formavam junto à orla das
florestas em retratação.  As árvores da savana eram menores que as da floresta e mais  distantes
entre  si,  impossibilitando  a  movimentação  pela  copa  vegetal,  como  faziam  provavelmente  os
ancestrais  dos  australopitecos  na  mata  tropical.  Acredita-se  que  diversas  espécies  de
australopitecos já eram capazes de andar eretas ou semieretas sobre os membros inferiores, o que
se denomina

•  “Fundamentos  da  Biologia  Moderna”  dos  autores  José  Mariano  Amabis,  doutor  em
Biologia/Genética  pelo  Instituto  de  Biociências  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP),  e  Gilberto
Rodrigues Martho,  licenciado em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade
de São Paulo (USP):
“Os  primeiros  hominídeos  pertenceram  ao  gênero  Australopithecus,  hoje  extinto.  Uma  das
primeiras espécies desse gênero foi Australopithecus afarensis, que viveu entre 3,8 e 3,5 milhões
de anos atrás na África. Esses hominídeos mediam cerca de 1 metro de altura, tinham testa baixa,
maxilares proeminentes e postura bípede, ereta ou semi-ereta.”
Ainda de acordo com este livro, a característica do domínio do fogo pertence ao Homo erectus:
“H.  erectus era capaz de fabricar ferramentas relativamente avançadas,  dotadas de cabos e com
grande variedade de formatos e aplicações. Para se proteger do frio e dos inimigos, esse hominídeo
vestia-se com pele de animais, fazia fogueiras e morava em cavernas.”

 • Biologia -  Volume Único Conecte” da editora Saraiva, dos autores: Sônia Lopes -  licenciada em
Ciências  Biológicas  e  Doutora  em  Ciências  pela  Universidade  de  São  Paulo  e  o  Professor  Sergio
Rosso -  licenciado em Ciências Biológicas e Doutor em Ciências pela universidade de São Paulo e
professor Doutor do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da Universidade de São
Paulo:
“[...]  australopitecineos  começaram  a  apresentar  algumas  características  que  favoreceram  a
postura  bípede[...]”
Ainda de acordo com este livro:
“A  espécie  Homo  erectus  que  chegava  a  1,8  m  de  altura  e  sua  massa  era  de  cerca  de  65  kg,
valores próximos ao da nossa espécie. Foi o primeiro hominideo a apresentar nariz com as narinas
voltadas  para  baixo.  Reteve,  porém  várias  características  primitivas,como  maxila  projetada  para
frente da face, queixo muito reduzido e testa plana e proeminente. Dados obtidos a partir de sua
dentição indicam que eles provavelmente já usavam o fogo para cozinhar alimentos.”  Conforme o
trecho, o Homo Erectus foi quem possuiu o domínio do fogo.
Portanto pede-se a correção do gabarito preliminar com a troca da alternativa certa de B para A.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a



Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Tainá Damasceno dos Santos

Questionamento (Candidato):

Os australopitecos formavam um grande grupo de animais parecidos com os chimpanzés. Mas, ao
contrário deles, já não andavam sobre quatro patas, eram Bípedes.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Thássila Camilli Brasil Falcao

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa-projeto 2020 alega que a letra B é o gabarito da questão. Entretanto
a  letra  A  é  a  resposta  correta  de  acordo  com o  livro  "Biologia  das  populações  "  dos  autores  José
Mariano Amabis, doutor em Biologia/Genética pelo Instituto de Biociências da Universidade de São
Paulo  (USP),  e  Gilberto  Rodrigues  Martho,  licenciado  em  Ciências  Biológicas  pelo  Instituto  de
Biociências  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP):  "Os  cientistas  acreditam  que  os  australopitecos
constituíram  um  grupo  de  espécies  muito  bem-sucedido  é  diversificado,  possivelmente  se
distribuindo  por  grande  parte  da  África,  entre  4  e  1  milhão  de  anos  atrás.  [...]  esses  primatas
evoluíram  nas  savanas  arbóreas  que  se  formavam  junto  à  orla  das  florestas  em  retratação.  As
árvores da savana eram menores que as  da floresta e  mais  distantes  entre  si,  impossibilitando a
movimentação pela copa vegetal, como faziam provavelmente os ancestrais dos australopitecos na
mata  tropical.  Acredita-se  que  diversas  espécies  de  australopitecos  já  eram  capazes  de  andar
eretas  ou  semieretas  sobre  os  membros  inferiores,  o  que  se  denomina  bipedalismo."  Portando
pede-se  a  correção  do  gabarito  preliminar  com  a  troca  da  alternativa  certa  de  B  para  A.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Victoria da Costa Tofoli

Questionamento (Candidato):

O gênero Australopithecus tem como marco evolutivo a locomoção bípede.

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Victória Raquel Sousa Lima

Questionamento (Candidato):

A questão 31 pergunta qual das características apresentadas nas questões foi um marco evolutivo
dos Australopithecus. A resposta correta é a letra A (locomoção bípede), porém no gabarito está a
letra C (comunicação verbal rudimentar)
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Vinícius Bacelar Ferreira

Questionamento (Candidato):

De acordo com a bibliografia "Fundamentos da Biologia Moderna"(AMABIS, José Mariano; MARTHO,
GIlberto Rodrigues; editora Moderna, 2006, 4ª Edição , volume único) na página 708, no parágrafo
10, indica que a característica principal que confere ancestralidade dos australopitecos ao gênero
Homo é que os australopitecos eram bípedes e caminhavam em posição ereta ou semiereta. Sendo
assim a resposta correta seria a letra A, peço, então a revisão do gabarito dessa questão.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Vitor Augusto Pereira Geromel

Questionamento (Candidato):

Ao  contrário  dos  chimpanzés,  os  australopitecos  não  andavam  sobre  quatro  patas:  eram
definitivamente bípedes. Os cérebros da maioria das espécies de Australopithecus conhecidas eram
35%  menores  que  o  do  Homo  sapiens  e  um  crânio  não  significativamente  maior  que  o  de  um
chimpanzé  atual.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Vitoria Muniz Façanha

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  31  PERGUNTA  QUAL  SERIA  O  MARCO  EVOLUTIVO  DO  AUSTRALOPTHECUS  NA
EVOLUÇÃO  HUMANA,  TENDO  COMO  RESPOSTA  O  DOMÍNIO  DO  FOGO  QUE  ESTÁ  NA  LETRA  (B).
PEDIMOS A ANULAÇÃO, POIS NOS LIVROS DE ENSINO MÉDIO COMO: AMABIS, LUIS SOARES E SÔNIA
LOPES;  ALÉM DO DOMÍNIO DO FOGO TEMOS TAMBÉM O BIPEDALISMO COMO GANHO EVOLUTIVO.
PORTANTO,  A LETRA (A)  TAMBÉM SERIA CABÍVEL.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Yasmin Chauvin Derzi

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra B (domínio do fogo).
Entretanto, divergindo a resposta concebida, em livros bibliográficos como (Sonia Lopes, José Mário
Amabis  e  José  Luiz  Soares)  a  conquista  dos  Austrolopithecus  nos  padrões  evolutivos  é  o
bipedalismo,  como  é  abordado  na  página  342  do  livro  de  José  Mário  Amabis  (considerado  como
referência de estudos do ensino médio). Portanto a questão deve ser alterada conforme o gabarito
de B para A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Yasmin Chauvin Gonçalves de Oliveira

Questionamento (Candidato):

Recurso para questão 31 da prova do PSC-3: solicito a troca de gabarito para letra A ou anulação da
questão.
no  gabarito  preliminar  consta  a  resposta  como letra  B,  domínio  do  fogo...Porém a  questão  pede-
Qual das características a seguir foi um marco evolutivo neste gênero? Apesar do fogo já ser usado
por  alguns  grupos  de  Australopithecus  no  oeste  da  África,  o  domínio  do  fogo  é  uma  das
características  dos  Homo  erectus  a  cerca  de  1,5  milhão  de  anos  atrás
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Yasmin Coelho Machado

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa-projeto 2020 alega que a letra B é o gabarito da questão. Entretanto
a  letra  A  é  a  resposta  correta  de  acordo  com o  livro  "Biologia  das  populações  "  dos  autores  José
Mariano Amabis, doutor em Biologia/Genética pelo Instituto de Biociências da Universidade de São
Paulo  (USP),  e  Gilberto  Rodrigues  Martho,  licenciado  em  Ciências  Biológicas  pelo  Instituto  de
Biociências  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP):  "Os  cientistas  acreditam  que  os  australopitecos
constituíram  um  grupo  de  espécies  muito  bem-sucedido  é  diversificado,  possivelmente  se
distribuindo  por  grande  parte  da  África,  entre  4  e  1  milhão  de  anos  atrás.  [...]  esses  primatas
evoluíram  nas  savanas  arbóreas  que  se  formavam  junto  à  orla  das  florestas  em  retratação.  As
árvores da savana eram menores que as  da floresta e  mais  distantes  entre  si,  impossibilitando a
movimentação pela copa vegetal, como faziam provavelmente os ancestrais dos australopitecos na
mata  tropical.  Acredita-se  que  diversas  espécies  de  australopitecos  já  eram  capazes  de  andar
eretas  ou  semieretas  sobre  os  membros  inferiores,  o  que  se  denomina  bipedalismo."  Portando
pede-se  a  correção  do  gabarito  preliminar  com  a  troca  da  alternativa  certa  de  B  para  A.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Yasmin Coelho Machado

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa-projeto 2020 alega que a letra B é o gabarito da questão. Entretanto
a  letra  A  é  a  resposta  correta  de  acordo  com o  livro  "Biologia  das  populações  "  dos  autores  José
Mariano Amabis, doutor em Biologia/Genética pelo Instituto de Biociências da Universidade de São
Paulo  (USP),  e  Gilberto  Rodrigues  Martho,  licenciado  em  Ciências  Biológicas  pelo  Instituto  de
Biociências  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP):  "Os  cientistas  acreditam  que  os  australopitecos
constituíram  um  grupo  de  espécies  muito  bem-sucedido  é  diversificado,  possivelmente  se
distribuindo  por  grande  parte  da  África,  entre  4  e  1  milhão  de  anos  atrás.  [...]  esses  primatas
evoluíram  nas  savanas  arbóreas  que  se  formavam  junto  à  orla  das  florestas  em  retratação.  As
árvores da savana eram menores que as  da floresta e  mais  distantes  entre  si,  impossibilitando a
movimentação pela copa vegetal, como faziam provavelmente os ancestrais dos australopitecos na
mata  tropical.  Acredita-se  que  diversas  espécies  de  australopitecos  já  eram  capazes  de  andar
eretas ou semieretas sobre os membros inferiores, o que se denomina bipedalismo” o que aponta
na questão B é a descoberta do fogo sendo que foi a espécie Homo erectus que chegava a 1,8 m de
altura  e  sua  massa  era  de  cerca  de  65  kg,  valores  próximos  ao  da  nossa  espécie.  Foi  o  primeiro
hominideo  a  apresentar  nariz  com  as  narinas  voltadas  para  baixo.  Reteve,  porém  várias
características primitivas,como maxila projetada para frente da face, queixo muito reduzido e testa
plana  e  proeminente.  Dados  obtidos  a  partir  de  sua  dentição  indicam que  eles  provavelmente  já
usavam  o  fogo  para  cozinhar  alimentos  de  acordo  com  o  livro  de  biologia  Conecte  da  editora
Saraiva  dos  autores  Sônia  Lopes  licenciada  em  Ciências  Biológicas  e  Doutora  em  Ciências  pela
Universidade de São Paulo e o Professor  Sergio Rosso licenciado em Ciências Biológicas e Doutor
em Ciências  pela  universidade de São Paulo  e  professor  Doutor  do  Departamento  de Ecologia  do
Instituto  de  Biociências  da  Universidade  de  São  Paulo  Portanto  pede-se  a  correção  do  gabarito
preliminar  com  a  troca  da  alternativa  certa  de  B  para  A.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 31
Interessado(a): Yasmin Coelho Machado

Questionamento (Candidato):

A questão 31 do PSC-3ª etapa-projeto 2020 alega que a letra B é o gabarito da questão.
Entretanto a letra A é a resposta correta de acordo com os livros e autores:

•  "Biologia  das  populações  "  dos  autores  José  Mariano  Amabis,  doutor  em Biologia/Genética  pelo
Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP), e Gilberto Rodrigues Martho, licenciado
em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP):
 "Os  cientistas  acreditam  que  os  australopitecos  constituíram  um  grupo  de  espécies  muito  bem-
sucedido  é  diversificado,  possivelmente  se  distribuindo  por  grande  parte  da  África,  entre  4  e  1
milhão de anos atrás. [...] esses primatas evoluíram nas savanas arbóreas que se formavam junto à
orla  das  florestas  em retratação.  As  árvores  da  savana  eram menores  que  as  da  floresta  e  mais
distantes entre si, impossibilitando a movimentação pela copa vegetal, como faziam provavelmente
os  ancestrais  dos  australopitecos  na  mata  tropical.  Acredita-se  que  diversas  espécies  de
australopitecos já eram capazes de andar eretas ou semieretas sobre os membros inferiores, o que
se denomina bipedalismo”

•  “Fundamentos  da  Biologia  Moderna”  dos  autores  José  Mariano  Amabis,  doutor  em
Biologia/Genética  pelo  Instituto  de  Biociências  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP),  e  Gilberto
Rodrigues Martho,  licenciado em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade
de São Paulo (USP):
“Os  primeiros  hominídeos  pertenceram  ao  gênero  Australopithecus,  hoje  extinto.  Uma  das
primeiras espécies desse gênero foi Australopithecus afarensis, que viveu entre 3,8 e 3,5 milhões
de anos atrás na África. Esses hominídeos mediam cerca de 1 metro de altura, tinham testa baixa,
maxilares proeminentes e postura bípede, ereta ou semi-ereta.”
Ainda de acordo com este livro, a característica do domínio do fogo pertence ao Homo erectus:
“H.  erectus era capaz de fabricar ferramentas relativamente avançadas,  dotadas de cabos e com
grande variedade de formatos e aplicações. Para se proteger do frio e dos inimigos, esse hominídeo
vestia-se com pele de animais, fazia fogueiras e morava em cavernas.”

•  Biologia  -  Volume Único  Conecte”  da  editora  Saraiva,  dos  autores:  Sônia  Lopes  -  licenciada  em
Ciências  Biológicas  e  Doutora  em  Ciências  pela  Universidade  de  São  Paulo  e  o  Professor  Sergio
Rosso -  licenciado em Ciências Biológicas e Doutor em Ciências pela universidade de São Paulo e
professor Doutor do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da Universidade de São
Paulo:
“[...]  australopitecineos  começaram  a  apresentar  algumas  características  que  favoreceram  a
postura  bípede[...]”
Ainda de acordo com este livro:
“A  espécie  Homo  erectus  que  chegava  a  1,8  m  de  altura  e  sua  massa  era  de  cerca  de  65  kg,
valores próximos ao da nossa espécie. Foi o primeiro hominideo a apresentar nariz com as narinas
voltadas  para  baixo.  Reteve,  porém  várias  características  primitivas,como  maxila  projetada  para
frente da face, queixo muito reduzido e testa plana e proeminente. Dados obtidos a partir de sua
dentição indicam que eles provavelmente já usavam o fogo para cozinhar alimentos.”

Conforme o trecho, o Homo Erectus foi quem possuiu o domínio do fogo.

Portanto pede-se a correção do gabarito preliminar com a troca da alternativa certa de B para A.



Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Após  análise  do  recurso  impetrado  pelo  candidato,  observa-se  que  não  há  erros  conceituais  na
questão,  entretanto apenas o  gabarito  divulgado estava incorreto,  portanto  a  resposta  correta  se
encontra  na letra  A.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Adelem Thais de Melo Victor

Questionamento (Candidato):

Trata  do  fenômeno  El  Niño  cuja  acordagem  é  totalmente  geográfica  e  não  biológica,  portanto,
assunto não é contemplado no edital referente a Biologia, além disso, o gabarito está errado, pois a
resposta correta seria letra (C) e não letra (A). Logo pedimos a anulação da questão
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Adrielly Lorena Lima Pinheiro

Questionamento (Candidato):

Solicito a troca de gabarito para a letra C.
Na questão 32, da prova do PSC-3, consta a seguinte pergunta:
  32. O El Niño é um fenômeno natural, não sazonal, caracterizado pelo aquecimento anormal das
águas do Oceano Pacífico,  mais precisamente das áreas próximas à costa oeste do Peru e países
vizinhos. Que consequência esse fenômeno pode trazer para a pluviosidade no território brasileiro?
A) Chuvas torrenciais na região Nordeste.
B) Chuva congelada ou neve na região Sul.
C) Redução das chuvas em parte da região Norte.
D) Diminuição de chuvas na região Sudeste.
E) Diminuição das chuvas na região Centro-Oeste.

Apesar do entendimento por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que:
  No gabarito  preliminar  consta  a  resposta  como letra  A,  Chuvas torrenciais  na região Nordeste...
Porém  a  questão  pede  -  Que  consequência  esse  fenômeno  pode  trazer  para  a  pluviosidade  no
território  brasileiro?  As  consequências  do  El  Niño  no  território  brasileiro  são  inúmeras  como,  por
exemplo,  seca  no  Nordeste  e  redução  das  chuvas  em parte  da  região  Norte,  como  na  Amazônia
setentrional  e  oriental,  como  afirma  a  alternativa  C,  por  isso  solicito  a  troca  do  gabarito.

ref. 1. Disponível em: http://enos.cptec.inpe.br/elnino/pt
Acessado em 3 de dezembro de 2019
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Aime Marie Vasconcelos de Melo

Questionamento (Candidato):

A questão 32 trata do fenômeno el niño cuja abordagem é totalmente geográfica e não biológica,
assim indo contra o próprio edital em:
1. apresentar apenas 5 questões de biologia e não 6
2. o assunto NÃO ESTÁ CONTEMPLADO NO EDITAL referente a biologia.
Além disso, o gabarito está errado pois a resposta correta seria letra C e não a letra A.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Alexander Thomas Queiroz de Melo

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO
BIOLÓGICA, PORTANTO, ASSUNTO NÃO CONTEMPLADO NO EDITAL REFERENTE A BIOLOGIA. ALÉM
DISSO, O GABARITO ESTÁ ERRADO, POIS A RESPOSTA CORRETA SERIA LETRA (C) E NÃO LETRA (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Alexandre Pereira Espirito Santo de Gouvêa

Questionamento (Candidato):

A questão 32 do PSC- 3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra A(chuvas torrenciais
na região nordeste). Entretanto, em primeira análise o el niño é um efeito estudado na geografia e
não  na  biologia  por  tratrar-se  de  um  aquecimento  anômalo  das  águas  do  pacífico  e  que  atinge
áreas da América do Sul nesse caso o Brasil. Além disso é importante destacar que el niño provoca
uma diminuição de chuvas no Nordeste e Amazônia(norte), o que contradiz a máxima apresentada
na  questão  que  alega  exatamente  o  contrário(aumento  de  chuvas  na  região  Nordeste).  Dessa
forma,  pede-se  a  troca  de  gabarito  das  alternativas  de  A  para  C
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Aline Gomes Sidrone

Questionamento (Candidato):

Os fenômenos climáticos como El niño não estão no conteúdo programático.

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Alícia Duarte Evangelista

Questionamento (Candidato):

Fenômenos climáticos, como o El Niño, não constam no conteúdo programático.

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Alícia Matias Cortez

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Amanda Aiko Nascimento Miyazono

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A).
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Amanda Marcilia de Oliveira Guimarães

Questionamento (Candidato):

A questão supracitada apresenta um conteúdo não prescrito no edital correspondente à 3ª etapa de
biologia  do  PSC.  O  mesmo  apresenta  um conteúdo  sobre  o  El  Niño,  correspondente  à  alterações
climáticas, fenômeno este, pertencente à matéria de Geografia, e por conseguinte, não se adequa
aos  requisitos  do  edital,  visto  que  o  mesmo  fornece  como  conteúdo  programático:  zoologia,
evolução,  classificação  dos  seres  vivos,  e  ecologia.  Além  do  mais,  segundo  informações  da
Wikipedia,  a
Região  Norte  apresenta  a  diminuição  de  chuvas  causando  incêndios  florestais  na  Amazônia,  indo
em  oposição  ao  gabarito  fornecido,  na  medida  que  este  alega  que  a  alternativa  c  (redução  das
chuvas  em  parte  da  região  norte)  está  validada  como  incorreta,  indo,  dessa  forma,  em  total
oposição  ao  gabarito  ministrado.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Amanda Osman Alfaia

Questionamento (Candidato):

Trata o fenômeno EL NIÑO como cuja abordagem é geográfica e não biológica, peço a anulação da
questão  pelo  fato  de  o  assunto  não  estar  presente  no  conteúdo  geográfico  correspondente  a
disciplina  BIOLOGIA.  Além  disso,  a  resposta  correta  é  a  ALTERNATIVA  C.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Amanda Vieira Soares

Questionamento (Candidato):

Os  fenômenos climáticos como o El niño não consta  no conteúdo programático.

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Ana Beatriz Belota

Questionamento (Candidato):

A questão 32 do PSC- 3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra A(chuvas torrenciais
na região nordeste). Entretanto, em primeira análise o el niño é um efeito estudado na geografia e
não  na  biologia  por  tratrar-se  de  um  aquecimento  anômalo  das  águas  do  pacífico  e  que  atinge
áreas da América do Sul nesse caso o Brasil. Além disso é importante destacar que el niño provoca
uma diminuição de chuvas no Nordeste e Amazônia(norte), o que contradiz a máxima apresentada
na  questão  que  alega  exatamente  o  contrário(aumento  de  chuvas  na  região  Nordeste).  Dessa
forma,  pede-se  a  troca  de  gabarito  das  alternativas  de  A  para  C
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Ana Flávia Leite Moreira Dantas

Questionamento (Candidato):

TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E NÃO BIOLÓGICA,
PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.  ALÉM  DISSO,  O
GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO  LETRA  (A).
LOGO, PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Ana Karol Souza

Questionamento (Candidato):

A questão envolve o  assunto  mudanças climáticas  que não consta  no edital  do  terceiro  ano para
Biologia  em  nenhum  momento,  nem  menção  a  qualquer  coisa  sobre  o  fenômeno  El  Niño,  essa
mudança  climática  além  de  ser  do  conteúdo  de  Geografia,  também  não  é  do  terceiro  ano.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Ana Luiza Nogueira dos Santos

Questionamento (Candidato):

A questão 32 do PSC- 3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra A(chuvas torrenciais
na região nordeste). Entretanto, em primeira análise o el niño é um efeito estudado na geografia e
não  na  biologia  por  tratrar-se  de  um  aquecimento  anômalo  das  águas  do  pacífico  e  que  atinge
áreas da América do Sul nesse caso o Brasil. Além disso é importante destacar que el niño provoca
uma diminuição de chuvas no Nordeste e Amazônia(norte), o que contradiz a máxima apresentada
na  questão  que  alega  exatamente  o  contrário(aumento  de  chuvas  na  região  Nordeste).  Dessa
forma,  pede-se  a  troca  de  gabarito  das  alternativas  de  A  para  C.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Ana Vitória da Silva Sarkis

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E NÃO
BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO NÃO CONTEMPLADO NO EDITAL REFERENTE A BIOLOGIA.  ALÉM
DISSO, O GABARITO ESTÁ ERRADO, POIS A RESPOSTA CORRETA SERIA LETRA (C) E NÃO LETRA (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Andre Guilherme Braga Baima

Questionamento (Candidato):

Os  fenômenos  climáticos  como  o  El  niño  não  estão  no  conteúdo  programático  e  além  disso  a
resposta  correta  é  a  letra  C
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): André Lúcio Alves Maia

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Beatriz de Paula Atem

Questionamento (Candidato):

No  gabarito  preliminar  consta  a  resposta  como  letra  A,  Chuvas  torrenciais  na  região  Nordeste...
Porém  a  questão  pede  -  Que  consequência  esse  fenômeno  pode  trazer  para  a  pluviosidade  no
território  brasileiro?  As  consequências  do  El  Niño  no  território  brasileiro  são  inúmeras  como,  por
exemplo,  seca  no  nordeste  e  redução  das  chuvas  em  parte  da  região  norte  como  na  Amazônia
setentrional  e  oriental  como  afirma  a  alternativa  C  por  isso  solicito  a  troca  de  gabarito.

ref. 1. Disponível em: http://enos.cptec.inpe.br/elnino/pt  Acessado em 3 de dezembro de 2019.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Bianca Cuvello Romano Veloso

Questionamento (Candidato):

TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E NÃO BIOLÓGICA,
PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.  ALÉM  DISSO,  O
GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO  LETRA  (A).
LOGO, PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Bruno Machado da Silva

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Camilla Alencar de Vasconcellos Dias Saraiva

Questionamento (Candidato):

A questão 32 do PSC- 3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra A(chuvas torrenciais
na região nordeste). Entretanto, em primeira análise o el niño é um efeito estudado na geografia e
não  na  biologia  por  tratrar-se  de  um  aquecimento  anômalo  das  águas  do  pacífico  e  que  atinge
áreas da América do Sul nesse caso o Brasil. Além disso é importante destacar que el niño provoca
uma diminuição de chuvas no Nordeste e Amazônia(norte), o que contradiz a máxima apresentada
na  questão  que  alega  exatamente  o  contrário(aumento  de  chuvas  na  região  Nordeste).  Dessa
forma,  pede-se  a  troca  de  gabarito  das  alternativas  de  A  para  C
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Carlos Daniel Santos de Sousa

Questionamento (Candidato):

O fenômeno climático El Niño não consta no conteúdo programático deste ano.

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Carolina Gonçalves de Souza

Questionamento (Candidato):

Trata do fenômeno El Niño, que acontece no Peru e países vizinhos,a resposta certa seria letra (c),
pois o mesmo causa redução de chuvas na região Norte do país
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Daniele Costa de Magalhães

Questionamento (Candidato):

O assunto não condiz com o edital, além da resposta correta não está marcada no gabarito.

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Daniella Negreiros Alves

Questionamento (Candidato):

Os fenômenos climático, como El niño, não estão no conteúdo programático.
Além disso, a resposta correta seria a letra C.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Danielle do Prado Pereira

Questionamento (Candidato):

A questão tem conteúdo que não está no edital

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Danielly Cristina Mota Dias

Questionamento (Candidato):

Os  fenômenos  climáticos  como  o  El  Niño,  em  questão,  não  estão  inseridos  como  conteúdo
programático no edital de abertura. O que é totalmente injusto com os candidatos cobrar algo que
não foi  solicitado antes da prova.  E  além do mais,  a  resposta correta é a  letra  c.  (Isso de acordo
com o de Biologia  Morderna Amabis)
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Danielly Cristina Mota Dias

Questionamento (Candidato):

Os  fenômenos  climáticos  como  o  El  Niño,  em  questão,  não  estão  inseridos  como  conteúdo
programático no edital de abertura. O que é totalmente injusto com os candidatos cobrar algo que
não foi  solicitado antes da prova.  E  além do mais,  a  resposta correta é a  letra  c.  (Isso de acordo
com o livro de Biologia  Morderna Amabis)
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Danielly Cristina Mota Dias

Questionamento (Candidato):

Os  fenômenos  climáticos  como  o  El  Niño,  em  questão,  não  estão  inseridos  como  conteúdo
programático no edital de abertura. O que é totalmente injusto com os candidatos cobrar algo que
não foi solicitado antes da prova. E além do mais, a resposta correta é a letra c (isso de acordo com
o livro de Biologia Morderna Amabis), diferente do que foi anunciado no gabarito.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Dimes Alames Lima Silva

Questionamento (Candidato):

TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E NÃO BIOLÓGICA,
PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.  ALÉM  DISSO,  O
GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO  LETRA  (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Dimes Alames Lima Silva

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Eduarda Viana Regis

Questionamento (Candidato):

A questão 32 do PSC- 3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra A(chuvas torrenciais
na região nordeste). Entretanto, em primeira análise o el niño é um efeito estudado na geografia e
não  na  biologia  por  tratrar-se  de  um  aquecimento  anômalo  das  águas  do  pacífico  e  que  atinge
áreas da América do Sul nesse caso o Brasil. Além disso é importante destacar que el niño provoca
uma diminuição de chuvas no Nordeste e Amazônia(norte), o que contradiz a máxima apresentada
na  questão  que  alega  exatamente  o  contrário(aumento  de  chuvas  na  região  Nordeste).  Dessa
forma,  pede-se  a  troca  de  gabarito  das  alternativas  de  A  para  C
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Eloá Ribeiro Baía

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 33 A QUESTÃO ABORDA O TEMA SUCESSÃO ECOLÓGICA EM QUE UMA ÁREA DESMATADA
SERIA RECUPERADA. NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Eloá Ribeiro Baía

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Emanuelle Cristina de Andrade Valente

Questionamento (Candidato):

O  conteúdo  didático  no  que  se  refere  à  questão  32  não  se  encontra  no  edital  de  conteúdos
programáticos que a Ufam disponibilizou no seu próprio site.  Visto que, o assunto da questão era
sobre fenômenos climáticos  (El Niño) conteúdo das séries anteriores . Uma falta de consideração
com os vestibulandos, pois nos preparamos de acordo com o edital previsto . Me senti prejudicada,
pois estudei de acordo com o edital
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Emilly Cristina Maciel Gomes

Questionamento (Candidato):

O El  Niño provoca a  redução das chuvas em parte  da região Norte  do Brasil,  haja  vista  que esse
fenômeno altera  o  clima da região.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Emily Larissa Pedroza Carneiro

Questionamento (Candidato):

Os  fenômenos  climáticos  como  o  El  niño  não  estavam no  conteúdo  programático  e  além disso  a
resposta  correta  é  a  letra  c.  O  gabarito  preliminar  errou.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Enzo Queiroz de Medeiros

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A).
LOGO, SOLICITO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Erlan Sergio Aparicio dos Santos Sobrinho

Questionamento (Candidato):

Resposta errada no gabarito

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Felipe de Oliveira Ribeiro

Questionamento (Candidato):

O conteúdo não está no conteúdo programático, o fenômeno El Nino não faz parte.

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Fernanda da Silva Andes

Questionamento (Candidato):

TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E NÃO BIOLÓGICA,
PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.  ALÉM  DISSO,  O
GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO  LETRA  (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Fernando Luiz Westphal Filho

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Flavio Silva de Assis

Questionamento (Candidato):

Os fenômenos climáticos como "el niño" não estão no conteúdo programático do PSC-3.

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Gabriel Veiga Vieira

Questionamento (Candidato):

os fenômenos climáticos como El Niño não está no conteúdo programado

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Gabriela Granetto Gomes

Questionamento (Candidato):

A questão 32 do PSC- 3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra A(chuvas torrenciais
na região nordeste). Entretanto, em primeira análise o el niño é um efeito estudado na geografia e
não  na  biologia  por  tratrar-se  de  um  aquecimento  anômalo  das  águas  do  pacífico  e  que  atinge
áreas da América do Sul nesse caso o Brasil. Além disso é importante destacar que el niño provoca
uma diminuição de chuvas no Nordeste e Amazônia(norte), o que contradiz a máxima apresentada
na  questão  que  alega  exatamente  o  contrário(aumento  de  chuvas  na  região  Nordeste).  Dessa
forma,  solicito  a  anulação  da  questão.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Gabriela Yumi Eto

Questionamento (Candidato):

não tem no conteúdo programático

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Geovana Oliveira Barbosa

Questionamento (Candidato):

Na questão 32, da prova do PSC-3, consta a seguinte pergunta:
32.  O  El  Niño  é  um  fenômeno  natural,  não  sazonal,  caracterizado  pelo  aquecimento  anormal  das
águas  do  Oceano Pacífico,  mais  precisamente  das  áreas  próximas  à  costa  oeste  do  Peru  e  países
vizinhos. Que consequência esse fenômeno pode trazer para a pluviosidade no território brasileiro?
a) Chuvas torrenciais na região Nordeste.
b) Chuva congelada ou neve na região Sul.
c) Redução das chuvas em parte da região Norte.
d) Diminuição de chuvas na região Sudeste.
e) Diminuição das chuvas na região Centro-Oeste.
Apesar do entendimento por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que:

No  gabarito  preliminar  consta  a  resposta  como  letra  A,  Chuvas  torrenciais  na  região
Nordeste...  Porém  a  questão  pede  -  Que  consequência  esse  fenômeno  pode  trazer  para  a
pluviosidade  no  território  brasileiro?   As  consequências  do  El  Niño  no  território  brasileiro  são
inúmeras  como,  por  exemplo,  seca  no  nordeste  e  redução  das  chuvas  em  parte  da  região  norte
como na Amazônia  setentrional  e  oriental  como afirma a  alternativa  C por  isso  solicito  a  troca de
gabarito.

ref. 1. Disponível em: http://enos.cptec.inpe.br/elnino/pt  Acessado em 3 de dezembro de 2019.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Giovanna Lissa de Alencar Brandão

Questionamento (Candidato):

A questão 32 do PSC- 3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra A(chuvas torrenciais
na  região  nordeste).  Entretanto,  a  priori  o  el  niño  é  um  efeito  estudado  na  geografia  e  não  na
biologia  por  tratrar-se  de  um  aquecimento  anômalo  das  áreas  do  pacífico  e  que  atinge  o  Brasil,
além disso  é  importante  destacar  que  el  niño  provoca  uma  diminuição  de  chuvas  no  Nordeste  e
Amazônia(norte),  o  que  contradiz  a  máxima  apresentada  na  questão  que  alega  exatamente  o
contrário(aumento  de  chuvas  na  região  Nordeste).  Dessa  forma,  pede-se  a  troca  de  gabarito  das
alternativas  de  A  para  C
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Giovanna Luize de Melo Mesquita

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Giovanna Oliveira de Souza Ramos

Questionamento (Candidato):

o fenômeno climático El Niño não está presente no conteúdo programático e o gabarito seria C, o El
Niño afeta a região Norte do Brasil
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Glauco Ramos Alencar

Questionamento (Candidato):

A referida questão  trata-se  do fenômeno  El Niño cuja abordagem é totalmente geográfica e não
biológica  ,  portanto,  o  assunto  não  é  contemplado  no  edital  referente  à  matéria:  Biologia.  Logo
pede-se  anulação  da  questão  .
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Graziela Batista do Nascimento

Questionamento (Candidato):

Os fenômenos climáticos como El ninõ não estão no conteúdo programático e além disso a resposta
correta é a letra c
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Guilherme Emanuel da Costa Queiroz

Questionamento (Candidato):

Apesar do entendimento por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que:
No  gabarito  preliminar  consta  a  resposta  como  letra  A,  Chuvas  torrenciais  na  região

Nordeste...  Porém  a  questão  pede  -  Que  consequência  esse  fenômeno  pode  trazer  para  a
pluviosidade  no  território  brasileiro?   As  consequências  do  El  Niño  no  território  brasileiro  são
inúmeras  como,  por  exemplo,  seca  no  nordeste  e  redução  das  chuvas  em  parte  da  região  norte
como na Amazônia  setentrional  e  oriental  como afirma a  alternativa  C por  isso  solicito  a  troca de
gabarito.

ref. 1. Disponível em: http://enos.cptec.inpe.br/elnino/pt  Acessado em 3 de dezembro de 2019.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Guilherme Moreira Lima Bindá

Questionamento (Candidato):

Recurso para a questão 32 da prova do PSC-3
Questão 32  PSC-3: Solicito troca de gabarito para letra C. .
Na questão 32, da prova do PSC-3, consta a seguinte pergunta:
32.  O  El  Niño  é  um  fenômeno  natural,  não  sazonal,  caracterizado  pelo  aquecimento  anormal  das
águas  do  Oceano Pacífico,  mais  precisamente  das  áreas  próximas  à  costa  oeste  do  Peru  e  países
vizinhos. Que consequência esse fenômeno pode trazer para a pluviosidade no território brasileiro?
a) Chuvas torrenciais na região Nordeste.
b) Chuva congelada ou neve na região Sul.
c) Redução das chuvas em parte da região Norte.
d) Diminuição de chuvas na região Sudeste.
e) Diminuição das chuvas na região Centro-Oeste.
Apesar do entendimento por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que:

No  gabarito  preliminar  consta  a  resposta  como  letra  A,  Chuvas  torrenciais  na  região
Nordeste...  Porém  a  questão  pede  -  Que  consequência  esse  fenômeno  pode  trazer  para  a
pluviosidade  no  território  brasileiro?   As  consequências  do  El  Niño  no  território  brasileiro  são
inúmeras  como,  por  exemplo,  seca  no  nordeste  e  redução  das  chuvas  em  parte  da  região  norte
como na Amazônia  setentrional  e  oriental  como afirma a  alternativa  C por  isso  solicito  a  troca de
gabarito.

ref. 1. Disponível em: http://enos.cptec.inpe.br/elnino/pt  Acessado em 3 de dezembro de 2019.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Gustavo Gabriel Silva dos Anjos

Questionamento (Candidato):

O El Niño, fenômeno natural categorizado como uma “anomalia climática”, repete-se em intervalos
irregulares, que costumam variar entre dois e setes anos. Esse evento climático acontece em razão
do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, mais precisamente das áreas próximas à
costa oeste do Peru e países vizinhos.

Região Norte – redução das chuvas nas porções leste e norte da Floresta Amazônica, caracterizando
algumas estiagens cíclicas para a região da floresta e aumento de problemas com as queimadas.

Região  Nordeste  –  secas  severas  nas  áreas  centrais  e  norte  da  região  Nordeste,  afetando,
principalmente, a região conhecida como Polígono das Secas, que passa a viver crises dramáticas
relativas à escassez hídrica.

Região  Sudeste  –  Aumento  das  temperaturas  durante  o  inverno  e  intensificação  do  regime  de
chuvas.

Região Sul – Manifestação de chuvas torrenciais, muito acima das médias históricas para a região,
além da intensificação das temperaturas.

Região Centro-Oeste – aumento das chuvas durante o verão e elevação intensiva das temperaturas
na segunda metade do ano, quando já faz muito calor.

Com  os  argumentos  supracitadas  a  resposta  correta  seria  "Letra  C"  e  não  "Letra  A"  como
anteriormente fora divulgado, pois a região Nordeste sofre Secas e não chuvas torrenciais e a única
alternativa que condiz com a realidade é a "Letra C", logo seria necessário a revisão do gabarito.

Fonte: http://enos.cptec.inpe.br/#
Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/influencia-el-nino-no-brasil.htm

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Hannah Gabriela Ribeiro de Castro

Questionamento (Candidato):

Os  fenômenos  climáticos  do  El  niño  não  estão  no  conteúdo  programático,  além  disso  a  resposta
certa  condiz  com  a  letra  "c".  O  gabarito  preliminar  errou.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Hanne Raíssa Marialva Cadena

Questionamento (Candidato):

os fenômenos climáticos como El Niño não está no conteúdo programático.

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Henayara Kelly Trindade de Souza

Questionamento (Candidato):

TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E NÃO BIOLÓGICA,
PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.  ALÉM  DISSO,  O
GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO  LETRA  (A).
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Iasmin Alves Byron Marques

Questionamento (Candidato):

A questão 32 do PSC- 3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra A(chuvas torrenciais
na região nordeste). Entretanto, em primeira análise o el niño é um efeito estudado na geografia e
não  na  biologia  por  tratrar-se  de  um  aquecimento  anômalo  das  águas  do  pacífico  e  que  atinge
áreas da América do Sul nesse caso o Brasil. Além disso é importante destacar que el niño provoca
uma diminuição de chuvas no Nordeste e Amazônia(norte), o que contradiz a máxima apresentada
na  questão  que  alega  exatamente  o  contrário(aumento  de  chuvas  na  região  Nordeste).  Dessa
forma,  solicito  a  anulação  da  questão.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Jadson Roberto Lisboa Ribeiro dos Santos

Questionamento (Candidato):

Correção da questão 31, gabarito preliminar questão 32 está errada resposta correta C, questão 33
não tem como explicar a sucessão secundária após o desmatamento.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Jaques Ferreira de Souza Neto

Questionamento (Candidato):

Esta  questão  aborda  o  fenômeno  do  El  Niño  cuja  abordagem  é  totalmente  geográfica  e  não
biológica , portanto , um assunto não contemplado no edital de biologia.Logo, pede-se a anulação
da referida questão.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Jaínny Martins Gomes

Questionamento (Candidato):

A questão supracitada apresenta um conteúdo não prescrito no edital correspondente à 3ª etapa de
biologia  do  PSC.  O  mesmo  apresenta  um  conteúdo  do  El  Niño,  correspondente  à  alterações
climáticas, fenômeno este pertencente , a matéria  de geografia , e por conseguinte não se adequa
ao  requisitos  do  edital,  visto  que  o  mesmo  fornece  como  conteúdo  programático:  Zoologia,
evolução,  classificação  dos  seres  vivos  ,  e  ecologia.  Além  do  mais  ,  segundo  informações  da
Wikipédia,  a  Região  Norte  apresenta  a  diminuição  das  chuvas  causando  incêndios  florestais  na
amazônia, indo em oposição ao gabarito fornecido, na medida que este alega que a alternativa c (
redução da chuva em parte da região norte )está validade como incorreta , indo , dessa forma , em
total oposição ao gabarito ministrado.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Jennifer Matos Lopes

Questionamento (Candidato):

Os fenômenos climáticos como o El Niño não estão no conteúdo programático da prova.

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Joao Marcos Flores Cid Soufo

Questionamento (Candidato):

Os fenômenos climáticos como El Niño não estão no conteúdo programático.

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): John Kinderman de Freitas Barros

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Joice Batista da Silva

Questionamento (Candidato):

Os  fenômenos  climáticos  como  o  El  niño  não  estão  no  conteúdo  programático  e  além  disso  a
resposta  certa  é  a  letra  C.  O  gabarito  preliminar  errou.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): José Victor Patrício

Questionamento (Candidato):

Na  referida  questão  é  tratado  o  tópico  de  Humanidade  e  Ambiente  do  corrente  edital,  o  qual
encontra-se, especificamente, no fenômeno do El Niño seu questionamento. O gabarito preliminar
consta como correta a alternativa (A), porém, a consequência do fenômeno na região Nordeste são
secas  severas  e  não  chuvas  torrenciais  como  menciona.
Assim, pode-se aferir como correta a alternativa (C) ao relatar corretamente sobre a consequência
do El Niño na região Norte.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): João Gabriel Bragança de Souza

Questionamento (Candidato):

TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E NÃO BIOLÓGICA,
PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.  ALÉM  DISSO,  O
GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO  LETRA  (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): João Pedro de Carvalho Menezes

Questionamento (Candidato):

A questão 32 do PSC- 3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra A(chuvas torrenciais
na  região  nordeste).Não  obstante,  a  priori  o  el  niño  é  um efeito  estudado  na  geografia  e  não  na
biologia  por  tratrar-se  de  um  aquecimento  anômalo  das  áreas  do  pacífico  e  que  atinge  o  Brasil,
além disso  é  importante  destacar  que  el  niño  provoca  uma  diminuição  de  chuvas  no  Nordeste  e
Amazônia(norte),  o  que  contradiz  a  máxima  apresentada  na  questão  que  alega  exatamente  o
contrário(aumento  de  chuvas  na  região  Nordeste).  Dessa  forma,  pede-se  a  troca  de  gabarito  das
alternativas  de  A  para  C
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): João Victor Daniel Feitosa

Questionamento (Candidato):

Os fenômenos climáticos como "el niño" não estão no conteúdo programático do PSC-3. Além disso
a resposta correta é a letra C.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): João Vitor de Farias Gomes

Questionamento (Candidato):

Esta  questão  não  pertence  a  disciplina  de  Biologia  e  sim  de  geografia  e  também  mesmo  no
conteúdo  de  geografia  esse  assunto  não  consta  no  edital
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Julia Victoria Farias Santana

Questionamento (Candidato):

Resposta segundo o gabarito, está incorreta!

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Juliana Araújo Teixeira

Questionamento (Candidato):

A  questão  não  condizia  com  a  matéria  de  Biologia  ,  pôs  é  uma  questão  de  Geografia  ,  ou  seja,
aconteceu que uma questão de biologia foi trocada por uma de geografia e merece anulação, pôs
perdeu-se a devida questão que deveria estar lá, da devida matéria de Biologia
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Juliana Araújo Teixeira

Questionamento (Candidato):

A  questão  fala  sobre  el  niño  e  está  na  parte  de  biologia  na  prova,  o  contexto  não  condiz  com
biológicas, e o gabarito preliminar colocou como resposta correta a letra A, a resposta correta é a
letra C, a questão precisa ser anulada, pôs nada condiz com o que deveria!!
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Julya Kemily Jaime de Morais

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Júlia Vitória Andrade Santos

Questionamento (Candidato):

A  questão  apresenta  como  gabarito  a  letra  A-  chuvas  torrenciais  na  região  Nordeste,  totalmente
infundado,  tendo  em  vista  que  o  fenômeno  El  Niño  causa  secas  nessa  região.  Sendo  assim,  o
gabarito  correto  é  a  letra  C-  redução  das  chuvas  em  parte  da  região  Norte  (principalmente  nas
porções  leste  e  norte  da  Floresta  Amazônica).
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Kaila Cristina de Souza Soares

Questionamento (Candidato):

Os fenômenos climáticos como o El niño não estão no conteúdo programático da terceira série

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Kamila Figueiredo Pacheco

Questionamento (Candidato):

Os fenômenos climáticos, no caso, el niño não constam no conteúdo programático e além disso a
resposta correta deveria ser letra C
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
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,  pois  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Karen Larissa Dutra Lima

Questionamento (Candidato):

Os  fenômenos  climáticos  como  o  El  Niño,  em  questão,  não  estão  inseridos  como  conteúdo
programático no edital de abertura. O que é totalmente injusto com os candidatos cobrar algo que
não foi  solicitado antes da prova.  E  além do mais,  a  resposta correta é a  letra  c.  (Isso de acordo
com o livro de Biologia  Morderna Amabis)
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Karina Dantas Pessoa

Questionamento (Candidato):

Além  do  fenômeno  climático  não  estar  no  conteúdo  programático  da  terceira  série,  o  gabarito
preliminar está equivocado pois o El niño interfere diretamente na redução do regime de chuvas na
região Norte segundo o site do geógrafo  http://moises-de-oliveira.blogspot.com/2016/02/efeitos-do-
el-nino-na-america-do-sul-e.html?m=1
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Larissa Souza Santarém

Questionamento (Candidato):

Os  fenômenos  climáticos  como  EL  NIÑO  não  estão  no  conteúdo  programático  e  além  disso  a
resposta  correta  é  a  letra  C
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Larissa Vitoria Pereira Teles

Questionamento (Candidato):

os  fenomenos  climáticos  como  o  El  niño  NÃO  estão  no  conteúdo  programático.  Além  do  mais,  o
gabarito  preliminar  errou.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Larissa Vitoria Pereira Teles

Questionamento (Candidato):

O gabarito preliminar errou

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Leonardo Alves de Lima e Souza

Questionamento (Candidato):

Questão diz a respeito o assunto de geografia

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Leonora Rodrigues Ferreira Nunes

Questionamento (Candidato):

Os  fenômenos  climáticos  como  o  el  nino  não  estão  no  conteúdo  programático  e  além  disso  a
resposta  correta  é  a  letra  C.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Leticia da Silva Portela

Questionamento (Candidato):

A  questão  trata  do  fenômeno  El  niño,  cuja  abordagem  é  totalmente  geográfica  e  não  biológica.
Portanto, o assunto não se encontra na parte do edital que se refere a conteúdos programáticos da
matéria de biologia. Além disso, o gabarito está errado, pois a resposta correta seria letra C e não
letra A.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Leticia dos Santos Magalhães

Questionamento (Candidato):

fenômenos  climáticos  como  El  Niño  não  estava  no  conteúdo  programático,  e   a  resposta  correta
seria  a  letra  C,  gabarito  preliminar  errou
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Lidiany Colares Viana

Questionamento (Candidato):

Além de o assunto nao constar no edital da 3° etapa 2020
As  manifestações  de  chuvas  torrenciais,  referente  ao  fenômeno  el  nino,  ocorre  muito  acima  das
médias  para  a  região  do  Sul,  e  não  Nordeste,  em  que  neste  ocorre  secas  severas.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Livia Gabriele de Paula Lima

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Lorena França Leal

Questionamento (Candidato):

TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E NÃO BIOLÓGICA,
PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.  ALÉM  DISSO,  O
GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO  LETRA  (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Luana Beatriz de Oliveira Galvão

Questionamento (Candidato):

A resposta não está de acordo com o que realmente ocorre

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Luana Gomes dos Santos

Questionamento (Candidato):

Os fenômenos climáticos como El Nino não estão no conteúdo programático.

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Luana Martins Guimarães

Questionamento (Candidato):

A questão 32 do PSC- 3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra A(chuvas torrenciais
na região nordeste). Entretanto, em primeira análise o el niño é um efeito estudado na geografia e
não  na  biologia  por  tratrar-se  de  um  aquecimento  anômalo  das  águas  do  pacífico  e  que  atinge
áreas da América do Sul nesse caso o Brasil. Além disso é importante destacar que el niño provoca
uma diminuição de chuvas no Nordeste e Amazônia(norte), o que contradiz a máxima apresentada
na  questão  que  alega  exatamente  o  contrário(aumento  de  chuvas  na  região  Nordeste).  Dessa
forma,  solicito  a  anulação  da  questão.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Lucas Alessandro Smith Frota

Questionamento (Candidato):

A questão 32 do PSC- 3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra A(chuvas torrenciais
na região nordeste). Entretanto, em primeira análise o el niño é um efeito estudado na geografia e
não  na  biologia  por  tratrar-se  de  um  aquecimento  anômalo  das  águas  do  pacífico  e  que  atinge
áreas da América do Sul nesse caso o Brasil. Além disso é importante destacar que el niño provoca
uma diminuição de chuvas no Nordeste e Amazônia(norte), o que contradiz a máxima apresentada
na  questão  que  alega  exatamente  o  contrário(aumento  de  chuvas  na  região  Nordeste).  Dessa
forma,  pede-se  a  troca  de  gabarito  das  alternativas  de  A  para  C
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Lucas David de Souza Vital

Questionamento (Candidato):

A questão 32 do PSC- 3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra A(chuvas torrenciais
na região nordeste). Entretanto, em primeira análise o el niño é um efeito estudado na geografia e
não  na  biologia  por  tratrar-se  de  um  aquecimento  anômalo  das  águas  do  pacífico  e  que  atinge
áreas da América do Sul nesse caso o Brasil. Além disso é importante destacar que el niño provoca
uma diminuição de chuvas no Nordeste e Amazônia(norte), o que contradiz a máxima apresentada
na  questão  que  alega  exatamente  o  contrário(aumento  de  chuvas  na  região  Nordeste).  Dessa
forma,  pede-se  a  troca  de  gabarito  das  alternativas  de  A  para  C
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Lucas Gabriel Rego de Melo

Questionamento (Candidato):

Os fenômenos climáticos como o El nino NÃO estão no conteúdo programático.

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Lucas Silva da Costa

Questionamento (Candidato):

A questão 32 trata de um assunto que não está contido no conteúdo programático de Biologia do
Edital do PSC 2019 3º etapa, pois é uma questão relacionada ao fenômeno natural El Niño.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Luiz Antonio da Silva Menezes

Questionamento (Candidato):

Os fenômenos climáticos como o El  ninõ não estão no conteúdo programático,  e além do mais,  a
resposta correta seria a letra C,  não condizendo com o gabarito preliminar.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Luiz Felipe Pacheco Farias

Questionamento (Candidato):

Os  fenômenos  climáticos  como  o  El  Niño,  em  questão,  não  estão  inseridos  como  conteúdo
programático no edital de abertura. O que é totalmente injusto com os candidatos cobrar algo que
não foi  solicitado antes da prova.  E  além do mais,  a  resposta correta é a  letra  c.  (Isso de acordo
com o livro de Biologia  Morderna Amabis)
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Lívia Ferreira Monteiro

Questionamento (Candidato):

TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E NÃO BIOLÓGICA.
PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.  ALÉM  DISSO,  O
GABARITO  ESTÁ  ERRADO  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO  LETRA  (A).  LOGO,
PEDIMOS  A  ANULAÇÃO  DA  QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Marcos Paulo de Oliveira Braga

Questionamento (Candidato):

Fenômenos  climáticos  como  o  El  Niño,  por  exemplo,  não  estão  no  conteúdo  programático  da  3ª
etapa.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Maria Alice Pinheiro Coelho

Questionamento (Candidato):

Os  fenômenos  climáticos  como  o  El  niño  NÃO  estão  no  conteúdo  programático  e  além  disso  a
respostab  correta  é  a  LETRA  C.  O  gabarito  preliminar  ERROU
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Maria Eduarda Lobão de Lima

Questionamento (Candidato):

Os  fenômenos  climáticos  como o  El  nino  não  constavam no  conteúdo  programático  de  biologia,e
mesmo que  estivessem a  resposta  seria  letra  "C"
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Maria Gabriela Rêgo de Aguiar

Questionamento (Candidato):

A questão 32 do PSC- 3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra A(chuvas torrenciais
na  região  nordeste).  É  importante  destacar  que  el  niño  provoca  uma  diminuição  de  chuvas  no
Nordeste  e  Amazônia(norte),  o  que  contradiz  a  máxima  apresentada  na  questão  que  alega
exatamente o contrário(aumento de chuvas na região Nordeste).  Além disso,  o tema pertence ao
eixo da geografia,  não estando abordado no edital.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Maria Gabriela do Nascimento Cabral

Questionamento (Candidato):

Os  fenômenos  climáticos  como  o  El  niño  não  estão  no  conteúdo  programático  e  além  disso,  a
resposta  correta  é  a  letra  C
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Maria Isabel Barbosa Damasceno

Questionamento (Candidato):

além da resposta errada, os fenômenos El nino não estão no conteúdo programático

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Maria Tereza Santos de Souza

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Maria Vitória Nascimento dos Santos Dias

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A)
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Mateus Cosmo Alves

Questionamento (Candidato):

os fenômenos climáticos como el ninõ não estão no conteúdo programático do psc-3. alem disso a
resposta e a letra "c".
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Matheus Brenner Alfaia Fonseca

Questionamento (Candidato):

Os fenômenos climáticos como "el niño" não estão no conteúdo programático do PSC-3. Além disso
a resposta correta é a letra C.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Matheus Machado Simoes

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Matheus dos Anjos Pinheiro

Questionamento (Candidato):

O  El  Niño  é  um  fenômeno  atmosférico-oceânico  caracterizado  por  um  aquecimento  anormal  das
águas superficiais  no Oceano Pacífico  Tropical.   Deste  modo,  portanto,  o  conteúdo de fenômenos
atmosférico/climatológicos  não  consta  como  conteúdo  programático  da  matéria  de  Biologia  no
edital  do  certame,  assim,  configurando-se  um  conteúdo  da  matéria  de  Geografia.  Ademais,  o
conteúdo  de  fenômenos  atmosférico/climatológicos  não  consta  como  conteúdo  programático  da
matéria  de  Geografia  no  edital  do  concurso.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Naomy Silva de Souza

Questionamento (Candidato):

C) Redução das chuvas em parte da região Norte

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Nicole Camillo Pereira

Questionamento (Candidato):

A questão não se trata de biologia e, sim, de geografia.

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Nicoly Gabrielly Teixeira de Aquino

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A).
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Oldair Silva de Arruda Junior

Questionamento (Candidato):

A questão 32 trata do fenômeno El niño cuja abordagem é totalmente geográfica e não Biológica,
portanto,  assunto  não  contemplado  no  edital  referente  a  Biologia.  Além  disso,  o  Gabarito  está
errado,  pois  a  resposta  correta  seria  letra  (C)  e  não  letra  (A).
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Paulo Roberto Moss Lopes

Questionamento (Candidato):

TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E NÃO BIOLÓGICA,
PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.  ALÉM  DISSO,  O
GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO  LETRA  (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Pedro Paulo Oliveira Tuma Serra Pinto

Questionamento (Candidato):

A  questão  32  ,  trata  de  fenômenos  que  não  são  contemplado  na  matéria  de  biologia  do  ensino
médio  e  sim  na  de  geografia,  ademais  não  consta  no  edital  de  biologia  assim  é  solicitada  a
anulação  da  mesma.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Pietra Bezerra Prestes

Questionamento (Candidato):

Fenômenos climáticos como El Niño não fazem parte do conteúdo programático para a matéria de
Biologia.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Pollyana da Rocha

Questionamento (Candidato):

Questão de Geografia do nível de 2 ano na matéria de biologia.

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Polyany da Silva Maia

Questionamento (Candidato):

A questão 32 trata de fenômenos climáticos, assunto esse que pode ser interpretado como parte da
Ecologia,  entretanto  autores  como  Sônia  Lopes  e  Amabis  e  outros  inúmeros  autores  de  livros
didáticos voltados para o ensino médio não abordam essa temática, focando prioritariamente nos
Biomas  e  suas  características,  deixando  a  questão  climática  ser  abordada  principalmente  na
disciplina de Geografia, durante o primeiro ano do ensino médio. Sendo assim a questão é passível
de  anualmento,  pois  trata  de  um  assunto  não  trabalhado  no  terceiro  ano  do  ensino  médio,
prejudicando  os  estudantes.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): R'phael Lima Sabbá Guimarães Vieira

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Rafaela Oliveira de Azevedo

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A).
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Ranna Giovanna de Souza Alves

Questionamento (Candidato):

O  assunto  não  estava  no  edital  (fenômenos  climáticos)  e  ainda  assim  o  gabarito  preliminar  está
incorreto
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Rayane Silva Rodrigues

Questionamento (Candidato):

Os fenômenos climáticos como "el niño" não estão no conteúdo programático do PSC-3. Além disso
a resposta correta é a letra C.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Rebeca Gabrielle Xavier Martins de Mello

Questionamento (Candidato):

A questão 32 do PSC- 3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra A(chuvas torrenciais
na região nordeste). Entretanto, em primeira análise o el niño é um efeito estudado na geografia e
não  na  biologia  por  tratrar-se  de  um  aquecimento  anômalo  das  águas  do  pacífico  e  que  atinge
áreas da América do Sul nesse caso o Brasil. Além disso é importante destacar que el niño provoca
uma diminuição de chuvas no Nordeste e Amazônia(norte), o que contradiz a máxima apresentada
na  questão  que  alega  exatamente  o  contrário(aumento  de  chuvas  na  região  Nordeste).  Dessa
forma,  pede-se  a  troca  de  gabarito  das  alternativas  de  A  para  C
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Renata Ledo Moreira

Questionamento (Candidato):

O  el  ninõ  reduz  as  chuvas  de  algumas  partes  da  região  Norte  e  causa  secas  severas  na  região
Nordeste,  o  que  torna  a  alternativa  A  incorreta  e  altenativa  C  correta
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Rodrigo France Almeida Rodrigues

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO 32  TRATA  DO FENÔMENO O  NINO  CUJA  ABORDAGEM É  TOTALMENTE  GEOGRÁFICA  E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SÉRIE  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A)  ,  PORTANTO  PEDIMOS  A  ANULAÇÃO  DA  QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Rui Rabelo Calmont Neto

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO TRATA DO FENÔMENO EL NINÕ CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E NÃO
BIOLÓGICA, PORTANTO, ASSUNTO NÃO CONTEMPLADO NO EDITAL REFERENTE A BIOLOGIA.  ALÉM
DISSO, O GABARITO ESTÁ ERRADO, POIS A RESPOSTA CORRETA SERIA LETRA (C) E NÃO LETRA (A)
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Saimon Leandro de Sousa Tavares

Questionamento (Candidato):

A  resposta  cedida  no  gabarito(alternativa  A)  afirma  que  o  fenômeno  El  Niño  provoca  chuvas
torrenciais  na  região  Nordeste,  sendo  que  segundo  o  Instituto  Nacional  de  Pesquisas
Especiais(INPE) o El Niño provoca a diminuição de chuvas no Nordeste e no Norte o que se confirma
na alternativa C.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Sofia Carolina Costa Moura

Questionamento (Candidato):

Questão 32  PSC-3: Solicito troca de gabarito para letra C. .

Na questão 32, da prova do PSC-3, consta a seguinte pergunta:

32.  O  El  Niño  é  um  fenômeno  natural,  não  sazonal,  caracterizado  pelo  aquecimento  anormal  das
águas  do  Oceano Pacífico,  mais  precisamente  das  áreas  próximas  à  costa  oeste  do  Peru  e  países
vizinhos. Que consequência esse fenômeno pode trazer para a pluviosidade no território brasileiro?
a) Chuvas torrenciais na região Nordeste.
b) Chuva congelada ou neve na região Sul.
c) Redução das chuvas em parte da região Norte.
d) Diminuição de chuvas na região Sudeste.
e) Diminuição das chuvas na região Centro-Oeste.

Apesar do entendimento por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que:
No  gabarito  preliminar  consta  a  resposta  como  letra  A,  Chuvas  torrenciais  na  região

Nordeste...  Porém  a  questão  pede  -  Que  consequência  esse  fenômeno  pode  trazer  para  a
pluviosidade  no  território  brasileiro?   As  consequências  do  El  Niño  no  território  brasileiro  são
inúmeras  como,  por  exemplo,  seca  no  nordeste  e  redução  das  chuvas  em  parte  da  região  norte
como na Amazônia  setentrional  e  oriental  como afirma a  alternativa  C por  isso  solicito  a  troca de
gabarito.

ref. 1. Disponível em: http://enos.cptec.inpe.br/elnino/pt  Acessado em 3 de dezembro de 2019.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Sophia Prado Simões

Questionamento (Candidato):

A questão 32 do PSC- 3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra A(chuvas torrenciais
na região nordeste). Entretanto, em primeira análise o el niño é um efeito estudado na geografia e
não  na  biologia  por  tratrar-se  de  um  aquecimento  anômalo  das  águas  do  pacífico  e  que  atinge
áreas  da  América  do  Sul  nesse  caso  o  Brasil.  Portanto,  pede-  se  anulação  tendo  em  vista  que  o
assunto  referido  não  encaixa-se  no  conteúdo  presente  no  edital
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Stephanie de Moura Pinage

Questionamento (Candidato):

A questão 32 do PSC- 3ª etapa- Projeto 2020 trata do fenômeno El  Niño.  Entretanto,  em primeira
análise  o  el  niño  é  um  efeito  estudado  na  geografia  e  não  na  biologia  por  tratrar-se  de  um
aquecimento anômalo das águas do pacífico e que atinge áreas da América do Sul  (nesse caso o
Brasil),  portanto,  assunto não contemplado no edital  referente à biologia.
Além disso, é importante destacar que o devido assunto se faz presente no EDITAL N°. 56/2019-GR,
DE 02 DE AGOSTO DE 2019 - ANEXO II
CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO  –  PRIMEIRA  ETAPA  (1a.  SÉRIE),  no  conteúdo  programático  de
GEOGRAFIA.

Finalizo minha fundamentação acrescentando-a com um trecho do livro “Pré-vestibular Geografia”
Livro 2 - Frente 1 da Poliedro (Editoria sistema poliedro) do autor Murilo Medici Navarro Cruz sobre
os “Efeitos do Fenômeno Climático El Niño”:
“Entre  dezembro  e  fevereiro  chove  menos  no  Nordeste  brasileiro  e  na  região  da  Indonésia,  ao
mesmo tempo em que aumentam as  chuvas  no  Pacífico  central,  no  sul  do  Brasil  e  em partes  da
África. Também é comum o aumento de temperatura no extremo oriente, nos Estados Unidos e no
Sudeste do Brasil. Entre junho e agosto, inverno no hemisfério Sul, o El Niño diminui a quantidade
de chuva na Amazônia, aumentando o risco de queimadas.” Provando então, que o El Niño provoca
uma diminuição de chuvas no Nordeste e Amazônia(norte), o que contradiz a máxima apresentada
na questão que alega exatamente o contrário (aumento de chuvas na região Nordeste).

Dessa forma, pede-se a anulação da questão.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Tainara Cruz da Silva

Questionamento (Candidato):

Fenômenos climáticos como o "El Nino" não costam no conteúdo programático

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Tainá Damasceno dos Santos

Questionamento (Candidato):

Além de o assunto nao constar no edital da 3° etapa 2020
As  manifestações  de  chuvas  torrenciais,  referente  ao  fenômeno  el  nino,  ocorre  muito  acima  das
médias  para  a  região  do  Sul,  e  não  Nordeste,  enquanto  neste  ocorre  secas  severas.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Tarcio David dos Santos Silveira

Questionamento (Candidato):

Os  fenômenos  climáticos  como  El  Niño,  NÃO  ESTÃO  NO  CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO  .  Falta  de
respeito  com  quem  estudou  todos  os  conteúdos  do  edital  .
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Thassila Camilli Brasil Falcao

Questionamento (Candidato):

TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E NÃO BIOLÓGICA,
PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.  ALÉM  DISSO,  O
GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO  LETRA  (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Victória Raquel Sousa Lima

Questionamento (Candidato):

A questão 32 aborda sobre o fenômeno climático El Niño, perguntando sobre a consequência desse
fenômeno  no  Brasil.  No  entanto,  o  assunto  está  fora  do  conteúdo  programático  estabelecido  no
edital  e  além  disso,  é  um  assunto  do  âmbito  da  Geografia,  não  da  Biologia.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Vitor Augusto Pereira Geromel

Questionamento (Candidato):

No Brasil  ocorrem diversas  situações  em virtude  da  dimensão  do  território  brasileiro.  Em síntese,
nos anos de El  Niño há um aumento da concentração de chuvas na região Sul  e um aumento da
seca na Amazônia oriental e no Nordeste graças ao enfraquecimento dos ventos alísios subtropicais
que  normalmente  ajudam  a  distribuir  a  umidade.  No  sul,  região  subtropical  mais  próxima  da
formação  dos  alísios,  a  umidade  permanece.  No  Norte  e  Nordeste,  falta  umidade  e,
consequentemente,  as  chuvas  diminuem.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Vitoria Muniz Façanha

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 32 TRATA DO FENÔMENO EL NIÑO CUJA ABORDAGEM É TOTALMENTE GEOGRÁFICA E
NÃO  BIOLÓGICA,  PORTANTO,  ASSUNTO  NÃO  CONTEMPLADO  NO  EDITAL  REFERENTE  A  BIOLOGIA.
ALÉM  DISSO,  O  GABARITO  ESTÁ  ERRADO,  POIS  A  RESPOSTA  CORRETA  SERIA  LETRA  (C)  E  NÃO
LETRA  (A).
LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Yasmin Chauvin Derzi

Questionamento (Candidato):

A questão 32 do PSC- 3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra A(chuvas torrenciais
na região nordeste). Entretanto, em primeira análise o el niño é um efeito estudado na geografia e
não  na  biologia  por  tratrar-se  de  um  aquecimento  anômalo  das  águas  do  pacífico  e  que  atinge
áreas da América do Sul nesse caso o Brasil. Além disso é importante destacar que el niño provoca
uma diminuição de chuvas no Nordeste e Amazônia(norte), o que contradiz a máxima apresentada
na  questão  que  alega  exatamente  o  contrário(aumento  de  chuvas  na  região  Nordeste).  Dessa
forma,  pede-se  a  troca  de  gabarito  das  alternativas  de  A  para  C
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Yasmin Chauvin Gonçalves de Oliveira

Questionamento (Candidato):

A questão 32 do PSC- 3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra A(chuvas torrenciais
na região nordeste). Entretanto, em primeira análise o el niño é um efeito estudado na geografia e
não  na  biologia  por  tratrar-se  de  um  aquecimento  anômalo  das  águas  do  pacífico  e  que  atinge
áreas da América do Sul nesse caso o Brasil. Além disso é importante destacar que el niño provoca
uma diminuição de chuvas no Nordeste e Amazônia(norte), o que contradiz a máxima apresentada
na  questão  que  alega  exatamente  o  contrário(aumento  de  chuvas  na  região  Nordeste).  Dessa
forma,  pede-se  a  troca  de  gabarito  das  alternativas  de  A  para  C
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 32
Interessado(a): Yasmin Coelho Machado

Questionamento (Candidato):

A questão 32 do PSC- 3ª etapa- Projeto 2020 trata do fenômeno El  Niño.  Entretanto,  em primeira
análise  o  el  niño  é  um  efeito  estudado  na  geografia  e  não  na  biologia  por  tratrar-se  de  um
aquecimento anômalo das águas do pacífico e que atinge áreas da América do Sul  (nesse caso o
Brasil),  portanto,  assunto não contemplado no edital  referente à biologia.
Além disso, é importante destacar que o devido assunto se faz presente no EDITAL N°. 56/2019-GR,
DE 02 DE AGOSTO DE 2019 - ANEXO II
CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO  –  PRIMEIRA  ETAPA  (1a.  SÉRIE),  no  conteúdo  programático  de
GEOGRAFIA.

Finalizo minha fundamentação acrescentando-a com um trecho do livro “Pré-vestibular Geografia”
Livro 2 - Frente 1 da Poliedro (Editoria sistema poliedro) do autor Murilo Medici Navarro Cruz sobre
os “Efeitos do Fenômeno Climático El Niño”:
“Entre  dezembro  e  fevereiro  chove  menos  no  Nordeste  brasileiro  e  na  região  da  Indonésia,  ao
mesmo tempo em que aumentam as  chuvas  no  Pacífico  central,  no  sul  do  Brasil  e  em partes  da
África. Também é comum o aumento de temperatura no extremo oriente, nos Estados Unidos e no
Sudeste do Brasil. Entre junho e agosto, inverno no hemisfério Sul, o El Niño diminui a quantidade
de chuva na Amazônia, aumentando o risco de queimadas.” Provando então, que o El Niño provoca
uma diminuição de chuvas no Nordeste e Amazônia(norte), o que contradiz a máxima apresentada
na questão que alega exatamente o contrário (aumento de chuvas na região Nordeste).

Dessa forma, pede-se a anulação da questão.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  se  enquadra  dentro  da
temática  proposta  pelo  edital,  pois  os  índices  de  pluviosidade  afetam diretamente  os  biomas  e  a
fitogeografia brasileira. Deste modo, o candidato deve ter uma noção sobre as características dos
biomas  brasileiros  e  quais  as  infuências  que  este  fenômeno  acarreta.  Ao  analisar  o  gabarito
divulgado,  verificou-se  que  a  resposta  correta  se  encontra  na  letra  C.  Portanto,  verifica-se  que  a
questão não apresenta erros conceituais e está dentro dos temas contemplados no edital, mas com
o gabarito alterado.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "C"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Adelem Thais de Melo Victor

Questionamento (Candidato):

A questão aborda o tema Sucessão ecológica em que uma área desmatada seria recuperada. Neste
caso, teríamos uma sucessão secundária.
o Gabarito é dado como letra (C) em que as espécies clímax logo ocupariam o local, isto é um erro
pois espécies clímax são as ultimas a compor o ambiente. A resposta mais coerente seria letra (A),
por isso pedimos a correção do gabarito
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Afonso Luniere de Paula

Questionamento (Candidato):

Solicito  troca  de  gabarito  para  letra  A  ou  anulação  da  questão.  Apesar  do  entendimento  por  esta
Banca Examinadora,  requer  a  ponderação de que:  No gabarito  preliminar  consta a  resposta como
letra  C,  Espécies  Clímax  logo  ocupam  o  local,  trazendo  de  volta  todas  as  características  do
ecossistema  do  entorno  da  área  desmatada..  Porém  a  questão  pede  -  Quais  seriam  os  primeiros
eventos observados na área desmatada? Em uma Sucessão ecológica secundária em uma área de
mata a seguinte sequencia: aparecimento de  gramíneas logo em seguida a formação de arbustos e
no  final  espécies  clímax  restabelecendo  a  vegetação  original.  Para  SADAVA,  2009  a  sucessão
secundaria  ocorre  em  substratos  onde  alguns  seres  vivos  sobreviveram  à  última  perturbação...  e
pode começar com os fungos que decompõem as espécies mortas.

ref. 1. VIDA: A ciência da biologia – Sadava, Heller, Orians, Purves e Hillis  vol.2, capitulo 37  pág.
829 a 830.
ref. 2. Biologia das populações  - Amabis e Martho, vol.3..
ref. 3. Bio - Sônia Lopes - vol.único, 3ed, 2013.
ref. 4. Biologia: ensino médio -  Pezzi,  vol.único.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Aime Marie Vasconcelos de Melo

Questionamento (Candidato):

É necessário a troca de gabarito da questão 33. No gabarito está que é a letra C, a qual diz que os
primeiros eventos observados na área desmatada seriam espécies CLÍMAX que LOGO ocupariam o
local,  o  que  está  errado.  Tanto  em  uma  sucessão  primária  quanto  uma  secundária,  os  primeiros
eventos a serem observados são:  o aparecimento de espécies PIONEIRAS, de pequeno porte,  tais
como pequenas plantas  (gramíneas e  líquens)  para que depois,  de maneira  gradual,  essas  sejam
substituídas por plantas de porte médio (como arbustos) até enfim atingir a comunidade clímax. Ou
seja, espécies clímax NÃO SÃO parte do PRIMEIRO evento a ser observado no processo de sucessão
ecológica.  A  alternativa  mais  viável  seria  a  letra  A,  aqui  tem-se  o  link  para  um  artigo  para
comprovar  a  veracidade  do  argumento  acima:
http://www.scielo.br/pdf/abb/v18n3/v18n3a02.pdf

Aqui seguem mais links de artigos para reforçar:

https://pt.khanacademy.org/science/biology/ecology/community-structure-and-
diversity/a/ecological-succession

https://www.google.com.br/amp/s/www.ecodebate.com.br/2018/02/01/sucessao-ecologica-artigo-
de-roberto-naime/amp/
O  link  acima  é  feito  pelo  Dr.  Roberto  Naime,  Colunista  do  EcoDebate,  Doutor  em  Geologia
Ambiental.  Integrante  do  corpo  Docente  do  Mestrado  e  Doutorado  em  Qualidade  Ambiental  da
Universidade  Feevale.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Alexander Thomas Queiroz de Melo

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA  DESMATADA  SERIA
RECUPERADA.  NESTE  CASO,  TERÍAMOS  UMA  SUCESSÃO  SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Alexandre Pereira Espirito Santo de Gouvêa

Questionamento (Candidato):

A questão 32 do PSC- 3ª etapa- Projeto 2020 apresenta como resposta a letra A(chuvas torrenciais
na região nordeste). Entretanto, em primeira análise o el niño é um efeito estudado na geografia e
não  na  biologia  por  tratrar-se  de  um  aquecimento  anômalo  das  águas  do  pacífico  e  que  atinge
áreas da América do Sul nesse caso o Brasil. Além disso é importante destacar que el niño provoca
uma diminuição de chuvas no Nordeste e Amazônia(norte), o que contradiz a máxima apresentada
na  questão  que  alega  exatamente  o  contrário(aumento  de  chuvas  na  região  Nordeste).  Dessa
forma,  pede-se  a  troca  de  gabarito  das  alternativas  de  A  para  C
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Alexandre Pereira Espirito Santo de Gouvêa

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 33 A QUESTÃO ABORDA O TEMA SUCESSÃO ECOLÓGICA EM QUE UMA ÁREA DESMATADA
SERIA RECUPERADA. NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Alexandre Pereira Espirito Santo de Gouvêa

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 33 A QUESTÃO ABORDA O TEMA SUCESSÃO ECOLÓGICA EM QUE UMA ÁREA DESMATADA
SERIA RECUPERADA. NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Aline Gomes Sidrone

Questionamento (Candidato):

Não há nenhuma alternativa que explique a sucessão secundária, que ocorre após o desmatamento

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Allan dos Santos Pessoa

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO  33  -  A  QUESTÃO  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA
DESMATADA  SERIA  RECUPERADA.  NESTE  CASO,  TERÍAMOS  UMA  SUCESSÃO  SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  A  COMPOR  O  AMBIENTE.  A  RESPOSTA
MAIS  COERENTE  ABORDARIA  A  TEMÁTICA  REFERENTE  A  SUCESSÃO  SECUNDÁRIA...  NO  ENTANTO
NÃO  HÁ.
PORTANTO, PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
 
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Alícia Duarte Evangelista

Questionamento (Candidato):

Não  há  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária,  que  ocorre  após  o
desmatamento.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Alícia Matias Cortez

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA  DESMATADA  SERIA
RECUPERADA.  NESTE  CASO,  TERÍAMOS  UMA  SUCESSÃO  SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Amanda Aiko Nascimento Miyazono

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 33 A QUESTÃO ABORDA O TEMA SUCESSÃO ECOLÓGICA EM QUE UMA ÁREA DESMATADA
SERIA RECUPERADA. NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Amanda Marcilia de Oliveira Guimaraes

Questionamento (Candidato):

Gabarito  deve  mudar  para  a  letra  A,  a  questão  se  refere  às  espécies  pioneiras  em uma  área  de
*SUCESSÃO  SECUNDÁRIA*  e  o  gabarito  diz  que  as  pioneiras  serão  espécies  de  *CLÍMAX*,
absolutamente  incongruente  com  a  teoria  sobre  Sucessão  Ecológica.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Ana Beatriz Belota

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 33 A QUESTÃO ABORDA O TEMA SUCESSÃO ECOLÓGICA EM QUE UMA ÁREA DESMATADA
SERIA RECUPERADA. NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Ana Clara Maia Semen

Questionamento (Candidato):

A questão aborda o tema Sucessão Ecológica em uma área desmatada. Segundo o livro Moderna
Plus  dos  autores  José  Mariano  Amabis  e  Gilberto  Rodrigues  Martho,  3°  edição,  módulo:  Genética,
Evolução biológica e Ecologia, na página 416: ´´A cada estágio de sucessão, a comunidade altera a
estrutura  do  ambiente  e  as  condições  climáticas  locais,  criando  novos  nichos  e,  portanto,  novas
possibilidades  de  colonização  por  outras  espécies.  Com isso,  as  espécies  mais  antigas  vão  sendo
gradualmente substituídas  pelas  novas que se  estabelecerem no local.``  Com isso,  nenhuma das
alternativas condiz com tal explicação sobre o tema da questão. Logo, a questão deve ser anulada.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Ana Flávia Leite Moreira Dantas

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA  DESMATADA  SERIA
RECUPERADA.  NESTE  CASO,  TERÍAMOS  UMA  SUCESSÃO  SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Ana Luiza Nazareth Alagia

Questionamento (Candidato):

A questão 33 do PSC-3a etapa-Projeto 2020 aborda o tema sucessão ecológica em que uma área
desmatada  seria  recuperada.Neste  caso,teríamos  uma  sucessão  secundária.O  gabarito  é  dado
como  letra  (C)  em  que  as  espécies  clímax  logo  ocupariam  o  local,isto  é  um  erro  pois  espécies
clímax  são  as  últimas  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Ana Luiza Nogueira dos Santos

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária  que  ocorre  após  o
desmatamento.  Logo,  a  questão  deve  ser  ANULADA!!
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Ana Luiza Nogueira dos Santos

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária  que  ocorre  após  o
desmatamento.  Logo,  a  questão  deve  ser  ANULADA!!
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Ana Luiza Nogueira dos Santos

Questionamento (Candidato):

A QUESTÃO 33 DO PSC- 3 ETAPA- PROJETO 2020
ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA  DESMATADA  SERIA  RECUPERADA.
NESTE  CASO,  TERÍAMOS  UMA  SUCESSÃO  SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Ana Vitória da Silva Sarkis

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 33 A QUESTÃO ABORDA O TEMA SUCESSÃO ECOLÓGICA EM QUE UMA ÁREA DESMATADA
SERIA RECUPERADA. NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Andre Guilherme Braga Baima

Questionamento (Candidato):

Não  tem  em  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária,  que  ocorre  o
desmatamento.  Logo  deve  ser  anulada  !
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Andre Miqueias de Oliveira Ferreira

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA  DESMATADA  SERIA
RECUPERADA.  NESTE  CASO,  TERÍAMOS  UMA  SUCESSÃO  SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): André Luiz Pinto Mestrinho Pereira

Questionamento (Candidato):

A  questão  33,  do  PSC-  3  etapa  Projeto  2020  apresenta  como  resposta  letra  C,  (espécies  clímax
ocupam  o  local...).  Entretanto,  consoante  a  fontes  bibliográficas,  como:  Sonia  Lopes,  José  Luiz
Soares,  José Mario Amabis,  o efeito em questão trata-se de uma sucessão ecológica secundaria a
qual  caracteriza-se  pela  criação   de  um  novo  substrato  (marcado  por  espécies  pioneiras)  como
abordado na página 57 e 58 da Unidade 1 do livro de Sonia Lopes, o que é exatamente na letra A. A
letra C contradiz a máxima da teoria ecológica, tendo em vista que a espécie clímax é a ultima da
sucessão  marcada  por  grandes  vegetais  e  árvores  de  grande  porte,  mantendo  o  equilíbrio  do
ecossistema.  Portanto,  solicita-se  a  troca  gabarito  da  C  para  a  A.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): André Lúcio Alves Maia

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 33 A QUESTÃO ABORDA O TEMA SUCESSÃO ECOLÓGICA EM QUE UMA ÁREA DESMATADA
SERIA RECUPERADA. NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Angelice Sena Santos Gomes

Questionamento (Candidato):

No  gabarito  preliminar  consta  a  resposta  como  letra  C,  Espécies  Clímax  logo  ocupam  o  local,
trazendo  de  volta  todas  as  características  do  ecossistema ao  redor  da  área  desmatada..  Porém a
questão  pede  -  Quais  seriam  os  primeiros  eventos  observados  na  área  desmatada?  Em  uma
Sucessão  ecológica  secundária  em  uma  área  de  mata  a  seguinte  sequência:  aparecimento  de
gramíneas  logo  em  seguida  a  formação  de  arbustos  e  no  final  espécies  clímax  restabelecendo  a
vegetação  original.

Para  SADAVA,  2009  a  sucessão  secundária  ocorre  em  substratos  onde  alguns  seres  vivos
sobreviveram à última perturbação... e pode começar com os fungos que decompõem as espécies
mortas.

ref. 1. VIDA: A ciência da biologia – Sadava, Heller, Orians, Purves e Hillis  vol.2, capitulo 37  pág.
829 a 830.
ref. 2. Biologia das populações  - Amabis e Martho, vol.3..
ref. 3. Bio - Sônia Lopes - vol.único, 3ed, 2013.
ref. 4. Biologia: ensino médio -  Pezzi,  vol.único.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Antonio Mayck Pinto e Pinto

Questionamento (Candidato):

Resposta não convém com a realidade do evento.

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Beatriz de Paula Atem

Questionamento (Candidato):

No  gabarito  preliminar  consta  a  resposta  como  letra  C,  Espécies  Clímax  logo  ocupam  o  local,
trazendo de volta todas as características do ecossistema do entorno da área desmatada.. Porém a
questão  pede  -  Quais  seriam  os  primeiros  eventos  observados  na  área  desmatada?  Em  uma
Sucessão  ecológica  secundária  em  uma  área  de  mata  a  seguinte  sequencia:  aparecimento  de
gramíneas  logo  em seguida  a  formação  de  arbustos  e  no  final  espécies  clímax  restabelecendo  a
vegetação  original.
Para  SADAVA,  2009  a  sucessão  secundaria  ocorre  em  substratos  onde  alguns  seres  vivos
sobreviveram à última perturbação... e pode começar com os fungos que decompõem as espécies
mortas.

ref.  1.  VIDA:  A  ciência  da  biologia  –  Sadava,  Heller,  Orians,  Purves  e  Hillis   vol.2,  capitulo  37
pág.829  a  830.
ref. 2. Biologia das populações - Amabis e Martho, vol.3..
ref. 3. Bio - Sônia Lopes - vol.único, 3ed, 2013.
ref. 4. Biologia: ensino médio -  Pezzi,  vol.único.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Bianca Cuvello Romano Veloso

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA  DESMATADA  SERIA
RECUPERADA.  NESTE  CASO,  TERÍAMOS  UMA  SUCESSÃO  SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Cailan da Silva Porto

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA  DESMATADA  SERIA
RECUPERADA.  NESTE  CASO,  TERÍAMOS  UMA  SUCESSÃO  SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Camila Freire da Paixão

Questionamento (Candidato):

Não  há  nenhuma  alternativa  que  explique  de  fato  a  sucessão  secundária,  que  ocorre  após  o
desmatamento.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Camilla Alencar de Vasconcellos Dias Saraiva

Questionamento (Candidato):

A questão  33  do  PSC-  3ª  etapa-  Projeto  2020 apresenta  como resposta  a  letra  C(espécies  clímax
ocupam o local...). Entretanto, de acordo com fontes bibliográficas como : Sônia Lopes, José Mário
Amabis e José Luiz Soares. O efeito em questão trata-se de uma sucessão ecológica secundária a
qual  caracteriza-se  pela  criação  de  um  novo  substrato(marcado  por  espécies  pioneiras)  como
abordado na página 57 e 58 da unidade 1 do livro de Sonia Lopes, o que é exatamente abordado na
letra A. A letra C contradiz a máxima da teoria ecológica, tendo em vista que a espécie clímax é a
última da sucessão marcada por grandes vegetais e árvores de grande porte. Portanto, solicita-se a
troca de gabarito da C para a A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Carine Wendling Cordeiro

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA  DESMATADA  SERIA
RECUPERADA.  NESTE  CASO,  TERÍAMOS  UMA  SUCESSÃO  SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Carlos Daniel Santos de Sousa

Questionamento (Candidato):

De  acordo  com  o  livro  "Biologia  das  populações  "  dos  autores  José  Mariano  Amabis,  doutor  em
Biologia/Genética  pelo  Instituto  de  Biociências  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP),  e  Gilberto
Rodrigues Martho,  licenciado em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade
de São Paulo (USP) : " [...] A sucessão ecológica secundária ocorre em locais desabitados no início
da  sucessão,  mas  que  já  haviam  sido  anteriormente  ocupados  por  uma  comunidade  biológica;  a
ocupação prévia propicia condições iniciais mais favoráveis ao estabelecimento de seres vivos. [...]
Exemplos  de  sucessão  secundária  ocorrem  em  campos  de  cultivo  abandonados,  em  florestas
derrubadas,  em  áreas  destruídas  por  queimadas  ou  em  lagos  recém-formados."
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Carolina Gonçalves de Souza

Questionamento (Candidato):

A questão aborda o tema sucessão ecológica em que uma área desmatada seria recuperada.Neste
caso, teríamos uma sucessão secundária.
O gabarito é dado como letra (C)em que as espécies clímax logo ocupariam o local, isto é um erro
pois espécies clímax são as últimas a compor o ambiente.  A resposta mais coerente seria a letra
(A).
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Danielly Cristina Mota Dias

Questionamento (Candidato):

Não  há  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária  na  prova,  que  ocorre  o
desmatamento.  Logo,  deve  ser  ANULADA!
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Dimes Alames Lima Silva

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA  DESMATADA  SERIA
RECUPERADA.  NESTE  CASO,  TERÍAMOS  UMA  SUCESSÃO  SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Eloá Ribeiro Baía

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 33 A QUESTÃO ABORDA O TEMA SUCESSÃO ECOLÓGICA EM QUE UMA ÁREA DESMATADA
SERIA RECUPERADA. NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Emanuelle Cristina de Andrade Valente

Questionamento (Candidato):

De acordo com o livro Amabis, quarta edição

''A  sucessão  secundária  ocorre  em  um  ambiente  parcialmente  destruído,  mas  que  já  foi
anteriormente ocupado por outra comunidade biológica. Embora degradado, este ambiente oferece
condições  mais  favoráveis  à  ocupação  de  novas  comunidades,  o  que  torna  a  colonização  das
espécies  PIONEIRAS  mais  rápida.  Primeiramente,  as  espécies  pioneiras  favorecem  o
desenvolvimento  de  gramíneas  e  arbustos  que,  por  sua  vez,  vão  sendo  substituídos
GRADATIVAMENTE por uma vegetação de maior porte, até que se atinja a comunidade clímax, com
a formação de uma floresta semelhante àquela que havia sido destruída.''

A questão 33 não dispõe uma resposta adequada a sucessão ecológica , uma vez que o gabarito da
questão ( resposta C, Espécies Clímax LOGO ocupam o local, trazendo de
volta todas as características do ecossistema do entorno da área desmatada.) afirma que  são as
espécies clímax que logo ocupam o território , um fato errôneo conforme o livro citado acima o qual
afirma  que  são  as  ESPÉCIES  PIONEIRAS  QUE  LOGO  OCUPAM  O  LOCAL.  A  comunidade  clímax
aparece  gradativamente  e  não  LOGO,  como  o  gabarito  da  questão  diz
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Emilly Cristina Maciel Gomes

Questionamento (Candidato):

Embora  degradado,  este  ambiente  oferece  condições  mais  favoráveis  à  ocupação  de  novas
comunidades, o que torna a colonização das espécies pioneiras mais rápida. São exemplos de locais
que sofrem sucessão secundária áreas destruídas por queimadas ou desmatamento e campos de
cultivo abandonados. Em um campo de cultivo abandonado, por exemplo, o solo já formado possui
alguns  nutrientes  disponíveis  que  favorecem  o  estabelecimento  de  novas  espécies  vegetais.
Primeiramente,  as  espécies  pioneiras  favorecem  o  desenvolvimento  de  gramíneas  e  insetos.

Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Emily Larissa Pedroza Carneiro

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária  que  ocorre  após  o
desmatamento.  Logo,  deve  ser  anulada!
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Emlly Vitoria Carvalho Furtado

Questionamento (Candidato):

A resposta que consta no gabarito corresponde a alternativa C. No entanto de acordo com o livro
"Biologia  das  populações  "  dos  autores  José  Mariano  Amabis,  doutor  em  Biologia/Genética  pelo
Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP), e Gilberto Rodrigues Martho, licenciado
em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP) :  "  [...]  A
sucessão  ecológica  secundária  ocorre  em  locais  desabitados  no  início  da  sucessão,  mas  que  já
haviam  sido  anteriormente  ocupados  por  uma  comunidade  biológica;  a  ocupação  prévia  propicia
condições  iniciais  mais  favoráveis  ao  estabelecimento  de  seres  vivos.  [...]  Exemplos  de  sucessão
secundária  ocorrem  em  campos  de  cultivo  abandonados,  em  florestas  derrubadas,  em  áreas
destruídas  por  queimadas  ou  em  lagos  recém-formados."  contestando  a  afirmaçao.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Erlan Sergio Aparicio dos Santos Sobrinho

Questionamento (Candidato):

Não tem nenhuma alternativa que explica a sucessão secundária que ocorre após o desmatamento.
Por isso, a questão deve ser anulada.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Felipe de Oliveira Ribeiro

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária  que  ocorre  depois  do
desmatamento.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Fernanda Araújo Kavlac

Questionamento (Candidato):

Q33)  De  acordo  com  a  bibliografia  "Fundamentos  da  Biologia  Moderna"  (  AMABIS  ,  José  Mariano;
MARTHO,  Gilberto  Rodrigues;  editora  moderna,  2006,  4ª  Edição,  Volume Único)  nas  páginas  64 e
65,  nos  parágrafos  1  e  2,  assim como na  figura  3.22,  indicam que  em um processo  de  sucessão
ecológica  ocorre  a  formação  de  um  novo  substrato  e  a  instalação  de  espécies  pioneiras,  para
somente, então, se atingir o climax. Sendo assim a resposta correta seria a letra A, peço, então, a
revisão do gabarito da questão.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Fernanda Leão Soares

Questionamento (Candidato):

não tem nenhuma alternativa que explique a sucessão secundária

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Fernanda da Silva Andes

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA  DESMATADA  SERIA
RECUPERADA.  NESTE  CASO,  TERÍAMOS  UMA  SUCESSÃO  SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Fernando Luiz Westphal Filho

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 33 A QUESTÃO ABORDA O TEMA SUCESSÃO ECOLÓGICA EM QUE UMA ÁREA DESMATADA
SERIA RECUPERADA. NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO É UM ERRO POIS ESPÉCIES CLÍMAX SÃO AS ÚLTIMAS A COMPOR O AMBIENTE.  ENTRETANTO,
NÃO HÁ NENHUMA RESPOSTA CORRETA PARA A QUESTÃO, PORTANTO, PEDE-SE A ANULAÇÃO DA
MESMA.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Flavio Silva de Assis

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária,  que  ocorre  após  o
desmatamento.  Logo  deve  ser  anulada.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Fábio Eiji Imai Ono

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 33 A QUESTÃO ABORDA O TEMA SUCESSÃO ECOLÓGICA EM QUE UMA ÁREA DESMATADA
SERIA RECUPERADA. NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Gabriel Veiga Vieira

Questionamento (Candidato):

não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária  que  ocorre  após  o
desmatamento.  Logo,  ela  deve  ser  anulada
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Gabriela Granetto Gomes

Questionamento (Candidato):

A questão 33 aborda o tema de sucessão ecológica em que uma área desmatada seria recuperada.
Neste  caso,  teríamos  uma  sucessão  secundária.  O  gabarito  é  dado  como  letra  C,  em  que  as
espécies  Clímax  logo  ocupariam  o  local,  isto  é  um  erro,  pois  espécies  Clímax  são  as  últimas  a
compor  o  ambiente.  A  resposta  mais  coerente  seria  letra  A,  por  isso  pedimos  a  correção  do
gabarito.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Gabriela Yumi Eto

Questionamento (Candidato):

não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária  que  ocorre  após  o
desmatamento
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Geovana Oliveira Barbosa

Questionamento (Candidato):

Recurso para a questão 33 da prova do PSC-3
Questão 33  PSC-3: Solicito troca de gabarito para letra A ou anulação da questão .
Na questão 33, da prova do PSC-3, consta a seguinte pergunta:
33 -  Após o desmatamento de uma área,  seria  esperado um evento de sucessão ecológica.  Quais
seriam os primeiros eventos observados na área desmatada?
a) Formação de um novo substrato e ocupação por espécies pioneiras, como gramíneas e insetos.
b)  Espécies  de  transição  povoam  o  local,  como  espécies  vegetais  arbóreas,  pássaros,  pequenos
mamíferos  e  répteis.
c) Espécies Clímax logo ocupam o local, trazendo de volta todas as características do ecossistema
do entorno da área desmatada.
d) A sucessão ecológica vai consistir em uma mudança do bioma, como a transformação da área de
floresta em uma área de cerrado.
e)  Num  bioma  altamente  controlado,  as  espécies  presentes  no  ecossistema  do  entorno  da  área
desmatada  logo  povoariam essa  área,  criando  uma nova  teia  alimentar  e  ocupando  novos  nichos
ecológicos.
Apesar do entendimento por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que:

No gabarito preliminar consta a resposta como letra C, Espécies Clímax logo ocupam o local,
trazendo de volta todas as características do ecossistema do entorno da área desmatada.. Porém a
questão  pede  -  Quais  seriam  os  primeiros  eventos  observados  na  área  desmatada?  Em  uma
Sucessão  ecológica  secundária  em  uma  área  de  mata  a  seguinte  sequencia:  aparecimento  de
gramíneas  logo  em  seguida  a  formação  de  arbustos  e  no  final  espécies  clímax  restabelecendo  a
vegetação  original.

Para  SADAVA,  2009  a  sucessão  secundaria  ocorre  em  substratos  onde  alguns  seres  vivos
sobreviveram à última perturbação... e pode começar com os fungos que decompõem as espécies
mortas.

ref. 1. VIDA: A ciência da biologia – Sadava, Heller, Orians, Purves e Hillis  vol.2, capitulo 37  pág.
829 a 830.
ref. 2. Biologia das populações  - Amabis e Martho, vol.3..
ref. 3. Bio - Sônia Lopes - vol.único, 3ed, 2013.
ref. 4. Biologia: ensino médio -  Pezzi,  vol.único.
Recurso para a questão 33 da prova do PSC-3
Questão 33  PSC-3: Solicito troca de gabarito para letra A ou anulação da questão .
Na questão 33, da prova do PSC-3, consta a seguinte pergunta:
33 -  Após o desmatamento de uma área,  seria  esperado um evento de sucessão ecológica.  Quais
seriam os primeiros eventos observados na área desmatada?
a) Formação de um novo substrato e ocupação por espécies pioneiras, como gramíneas e insetos.
b)  Espécies  de  transição  povoam  o  local,  como  espécies  vegetais  arbóreas,  pássaros,  pequenos
mamíferos  e  répteis.
c) Espécies Clímax logo ocupam o local, trazendo de volta todas as características do ecossistema
do entorno da área desmatada.
d) A sucessão ecológica vai consistir em uma mudança do bioma, como a transformação da área de
floresta em uma área de cerrado.
e)  Num  bioma  altamente  controlado,  as  espécies  presentes  no  ecossistema  do  entorno  da  área
desmatada logo povoariam essa área, criando uma nova teia alimentar e ocupando novos nichos



ecológicos.
Apesar do entendimento por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que:

No gabarito preliminar consta a resposta como letra C, Espécies Clímax logo ocupam o local,
trazendo de volta todas as características do ecossistema do entorno da área desmatada.. Porém a
questão  pede  -  Quais  seriam  os  primeiros  eventos  observados  na  área  desmatada?  Em  uma
Sucessão  ecológica  secundária  em  uma  área  de  mata  a  seguinte  sequencia:  aparecimento  de
gramíneas  logo  em  seguida  a  formação  de  arbustos  e  no  final  espécies  clímax  restabelecendo  a
vegetação  original.

Para  SADAVA,  2009  a  sucessão  secundaria  ocorre  em  substratos  onde  alguns  seres  vivos
sobreviveram à última perturbação... e pode começar com os fungos que decompõem as espécies
mortas.

ref. 1. VIDA: A ciência da biologia – Sadava, Heller, Orians, Purves e Hillis  vol.2, capitulo 37  pág.
829 a 830.
ref. 2. Biologia das populações  - Amabis e Martho, vol.3..
ref. 3. Bio - Sônia Lopes - vol.único, 3ed, 2013.
ref. 4. Biologia: ensino médio -  Pezzi,  vol.único.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Giovana dos Santos Couto

Questionamento (Candidato):

A  referida  questão  precisa  ser  anulada  pois  não  possui  alternativa  que  qualifique  a  sucessão
ecológica após o desmatamento. De acordo com o livro "Biologia das populações " dos autores José
Mariano Amabis, doutor em Biologia/Genética pelo Instituto de Biociências da Universidade de São
Paulo  (USP),  e  Gilberto  Rodrigues  Martho,  licenciado  em  Ciências  Biológicas  pelo  Instituto  de
Biociências da Universidade de São Paulo (USP) : " [...] A sucessão ecológica secundária ocorre em
locais desabitados no início da sucessão, mas que já haviam sido anteriormente ocupados por uma
comunidade  biológica;  a  ocupação  prévia  propicia  condições  iniciais  mais  favoráveis  ao
estabelecimento  de  seres  vivos.  [...]  Exemplos  de  sucessão  secundária  ocorrem  em  campos  de
cultivo  abandonados,  em  florestas  derrubadas,  em  áreas  destruídas  por  queimadas  ou  em  lagos
recém-formados."
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Giovanna Oliveira de Souza Ramos

Questionamento (Candidato):

Não existe nenhuma alternativa que explique a sucessão secundária pós desmatamento, a questão
deve ser anulada.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Glauco Ramos Alencar

Questionamento (Candidato):

A  referida  questão   não  apresenta  resposta  correta,  visto  que  nenhuma  alternativa   explica  a
sucessão  ecológica  secundária,  processo  descrito  na  questão,  a  qual  demanda  quais  são  os
primeiros  eventos  que  ocorre  nesse  processo.
De  acordo  com  o  livro  "Biologia  das  populações  "  dos  autores  José  Mariano  Amabis,  doutor  em
Biologia/Genética  pelo  Instituto  de  Biociências  da  Universidade  de  São  Paulo(USP),   e  Gilberto
Rodrigues Martho,  licenciado em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade
de São Paulo (USP):
" [...] A sucessão ecológica secundária ocorre em locais desabitados no início da sucessão, mas que
já haviam sido anteriormente ocupados por uma comunidade biológica; a ocupação prévia propicia
condições iniciais mais favoráveis ao estabelecimento de seres vivos. [...]
Exemplos  de  sucessão  secundária  ocorrem  em  campos  de  cultivo  abandonados,  em  florestas
derrubadas,  em  áreas  destruídas  por  queimadas  ou  em  lagos  recém-formados."
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Graziela Batista do Nascimento

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária,  que  ocorre  após  o
desmatamento.  Logo,  deve  ser  anulada.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Guilherme Emanuel da Costa Queiroz

Questionamento (Candidato):

Apesar do entendimento por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que:
No gabarito preliminar consta a resposta como letra C, Espécies Clímax logo ocupam o local,

trazendo de volta todas as características do ecossistema do entorno da área desmatada.. Porém a
questão  pede  -  Quais  seriam  os  primeiros  eventos  observados  na  área  desmatada?  Em  uma
Sucessão  ecológica  secundária  em  uma  área  de  mata  a  seguinte  sequencia:  aparecimento  de
gramíneas  logo  em  seguida  a  formação  de  arbustos  e  no  final  espécies  clímax  restabelecendo  a
vegetação  original.

Para  SADAVA,  2009  a  sucessão  secundaria  ocorre  em  substratos  onde  alguns  seres  vivos
sobreviveram à última perturbação... e pode começar com os fungos que decompõem as espécies
mortas.

ref. 1. VIDA: A ciência da biologia – Sadava, Heller, Orians, Purves e Hillis  vol.2, capitulo 37  pág.
829 a 830.
ref. 2. Biologia das populações  - Amabis e Martho, vol.3..
ref. 3. Bio - Sônia Lopes - vol.único, 3ed, 2013.
ref. 4. Biologia: ensino médio -  Pezzi,  vol.único.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Guilherme Moreira Lima Bindá

Questionamento (Candidato):

Recurso para a questão 33 da prova do PSC-3
Questão 33  PSC-3: Solicito troca de gabarito para letra A ou anulação da questão .
Na questão 33, da prova do PSC-3, consta a seguinte pergunta:
33 -  Após o desmatamento de uma área,  seria  esperado um evento de sucessão ecológica.  Quais
seriam os primeiros eventos observados na área desmatada?
a) Formação de um novo substrato e ocupação por espécies pioneiras, como gramíneas e insetos.
b)  Espécies  de  transição  povoam  o  local,  como  espécies  vegetais  arbóreas,  pássaros,  pequenos
mamíferos  e  répteis.
c) Espécies Clímax logo ocupam o local, trazendo de volta todas as características do ecossistema
do entorno da área desmatada.
d) A sucessão ecológica vai consistir em uma mudança do bioma, como a transformação da área de
floresta em uma área de cerrado.
e)  Num  bioma  altamente  controlado,  as  espécies  presentes  no  ecossistema  do  entorno  da  área
desmatada  logo  povoariam essa  área,  criando  uma nova  teia  alimentar  e  ocupando  novos  nichos
ecológicos.
Apesar do entendimento por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que:

No gabarito preliminar consta a resposta como letra C, Espécies Clímax logo ocupam o local,
trazendo de volta todas as características do ecossistema do entorno da área desmatada.. Porém a
questão  pede  -  Quais  seriam  os  primeiros  eventos  observados  na  área  desmatada?  Em  uma
Sucessão  ecológica  secundária  em  uma  área  de  mata  a  seguinte  sequencia:  aparecimento  de
gramíneas  logo  em  seguida  a  formação  de  arbustos  e  no  final  espécies  clímax  restabelecendo  a
vegetação  original.

Para  SADAVA,  2009  a  sucessão  secundaria  ocorre  em  substratos  onde  alguns  seres  vivos
sobreviveram à última perturbação... e pode começar com os fungos que decompõem as espécies
mortas.

ref. 1. VIDA: A ciência da biologia – Sadava, Heller, Orians, Purves e Hillis  vol.2, capitulo 37  pág.
829 a 830.
ref. 2. Biologia das populações  - Amabis e Martho, vol.3..
ref. 3. Bio - Sônia Lopes - vol.único, 3ed, 2013.
ref. 4. Biologia: ensino médio -  Pezzi,  vol.único.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Hannah Gabriela Ribeiro de Castro

Questionamento (Candidato):

Não  há  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária,  que  ocorre  após  o
desmatamento.  Logo  deve  ser  anulada.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Hanne Raíssa Marialva Cadena

Questionamento (Candidato):

não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária  que  ocorre  após  o
desmatamento.  Logo,  ela  deve  ser  anulada
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Henayara Kelly Trindade de Souza

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA  DESMATADA  SERIA
RECUPERADA.  NESTE  CASO,  TERÍAMOS  UMA  SUCESSÃO  SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Henrique Louro de Salignac e Souza

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 33 A QUESTÃO ABORDA O TEMA SUCESSÃO ECOLÓGICA EM QUE UMA ÁREA DESMATADA
SERIA RECUPERADA. NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Ianê Augusto Muraro

Questionamento (Candidato):

Conforme  a  bibliografia  "Fundamentos  da  Biologia  Moderna"  (  AMABIS  ,  José  Mariano;  MARTHO,
Gilberto  Rodrigues;  editora  moderna,  2006,  4ª  Edição,  Volume  Único)  nas  páginas  64  e  65,  nos
parágrafos  1  e  2,  assim  como  a  figura  3.22,  em  um  processo  de  sucessão  ecológica  ocorre  a
formação  de  um  novo  substrato  e  a  instalação  de  espécies  pioneiras,  para  somente,  então,  se
atingir  o  climax.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Iasmin Alves Byron Marques

Questionamento (Candidato):

A questão 33 aborda o tema de sucessão ecológica em que uma área desmatada seria recuperada.
Neste  caso,  teríamos  uma  sucessão  secundária.  O  gabarito  é  dado  como  letra  C,  em  que  as
espécies  Clímax  logo  ocupariam  o  local,  isto  é  um  erro,  pois  espécies  Clímax  são  as  últimas  a
compor  o  ambiente.  A  resposta  mais  coerente  seria  letra  A,  por  isso  pedimos  a  correção  do
gabarito.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Isabella Lima da Silveira

Questionamento (Candidato):

Há um equivoco muito grande na questão,ela deve ser anulada.De acordo com o livro "Biologia das
populações  "  dos  autores  José  Mariano  Amabis,  doutor  em  Biologia/Genética  pelo  Instituto  de
Biociências  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP),  e  Gilberto  Rodrigues  Martho,  licenciado  em
Ciências  Biológicas  pelo  Instituto  de  Biociências  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP)  :  "  [...]  A
sucessão  ecológica  secundária  ocorre  em  locais  desabitados  no  início  da  sucessão,  mas  que  já
haviam  sido  anteriormente  ocupados  por  uma  comunidade  biológica;  a  ocupação  prévia  propicia
condições  iniciais  mais  favoráveis  ao  estabelecimento  de  seres  vivos.  [...]  Exemplos  de  sucessão
secundária  ocorrem  em  campos  de  cultivo  abandonados,  em  florestas  derrubadas,  em  áreas
destruídas  por  queimadas  ou  em  lagos  recém-formados."
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Jadson Roberto Lisboa Ribeiro dos Santos

Questionamento (Candidato):

Correção da questão 31, gabarito preliminar questão 32 está errada resposta correta C, questão 33
não tem como explicar a sucessão secundária após o desmatamento.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Jaques Ferreira de Souza Neto

Questionamento (Candidato):

A questão aborda o tema da sucessão ecológica secundária, pois trata de uma área desmatada que
está sendo recuperada.
O  gabarito  é  dado  como  letra  C  ,  porém está  errado  devido  o  fato  de  espécies  clímax  serem as
últimas a ocupar o ambiente. Além das outras alternativas estarem erradas como a letra A em que
insetos  não  são  espécies  pioneiras,  pois  espécies  pioneiras  são  seres  fotossintentizantes  como
liquens e seres comos as Bryophytas. Portanto, pedimos que a questão seja anulado visto que não
há nenhuma resposta correta.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Jaínny Martins Gomes

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária,  que  ocorre  após  o
desmatamento.  Logo,  deve  ser  anulada.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Jennifer Matos Lopes

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária  que  ocorre  após  o
desmatamento.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Joao Marcos Flores Cid Souto

Questionamento (Candidato):

Não tem nenhuma alternativa que explique a sucessão secundária, após o desmatamento.

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): John Kinderman de Freitas Barros

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 33 A QUESTÃO ABORDA O TEMA SUCESSÃO ECOLÓGICA EM QUE UMA ÁREA DESMATADA
SERIA RECUPERADA. NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): José Victor Patrício

Questionamento (Candidato):

A  questão  aborda  o  tema  de  sucessão  ecológica  em que  uma  área  desmatada  seria  recuperada.
Neste caso, teríamos uma sucessão secundária.                        O gabarito preliminar consta como
letra (C) em que as espécies clímax logo ocupariam o local, isto é um erro pois espécies clímax são
as últimas a compor o ambiente. Assim a resposta coerente é a letra (A) que fomenta corretamente
sobre o início dessa sucessão ecológica.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): João Gabriel Bragança de Souza

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA  DESMATADA  SERIA
RECUPERADA.  NESTE  CASO,  TERÍAMOS  UMA  SUCESSÃO  SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): João Pedro de Carvalho Menezes

Questionamento (Candidato):

A questão  33  do  PSC-  3ª  etapa-  Projeto  2020 apresenta  como resposta  a  letra  C(espécies  clímax
ocupam o local...). Entretanto, de acordo com fontes bibliográficas como : Sônia Lopes, José Mário
Amabis e José Luiz Soares. O efeito em questão trata-se de uma sucessão ecológica secundária a
qual  caracteriza-se  pela  criação  de  um  novo  substrato(marcado  por  espécies  pioneiras)  como
abordado na página 57 e 58 da unidade 1 do livro de Sonia Lopes, o que é exatamente abordado na
letra A. A letra C contradiz a máxima da teoria ecológica, tendo em vista que a espécie clímax é a
última da sucessão marcada por grandes vegetais e árvores de grande porte. Portanto, solicita-se a
troca de gabarito da C para a A
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): João Victor Daniel Feitosa

Questionamento (Candidato):

não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária,  que  ocorre  após  o
desmatamento.  Logo  deve  ser  anulada.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Julia Victoria Farias Santana

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária,  que  ocorre  após  o
desmatamento,  logo  deve  ser  anulada!
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Juliana Araújo Teixeira

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária  que  ocorre  após  o
desmatamento
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Julya Kemily Jaime de Morais

Questionamento (Candidato):

LOGO PEDIMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
QUESTÃO 33 A QUESTÃO ABORDA O TEMA SUCESSÃO ECOLÓGICA EM QUE UMA ÁREA DESMATADA
SERIA RECUPERADA. NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Júlia Vitória Andrade Santos

Questionamento (Candidato):

A  questão  refere-se  à  sucessão  ecológica  em  uma  área  desmatada,  caracterizando  sucessão
secundária.  O gabarito apresentado,  letra C,  alega que espécies clímax logo ocupam o local,  fato
incoerente, já que estas são as últimas a compor o ambiente. Assim, a alternativa correta é a letra
A.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Kaila Cristina de Souza Soares

Questionamento (Candidato):

Não existem alternativas que justifiquem a sucessão secundária no quesito

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Kamila Viana Damasceno Góes

Questionamento (Candidato):

Solicito respeitosamente a V. Sª. a anulação da questão 33, pois na referida questão é pedido que
seja assinalada a alternativa que consta os PRIMEIROS eventos em uma sucessão ecológica e não
há  opção  constando  características  da  Ecese  (ecésis),  na  qual  espécies  pioneiras  (em  geral
fotossintetizantes  que sobrevivem aos  fatores  abióticos  do sistema inicial)  preparam o meio  para
receber  novas  espécies.  É  válido  ressaltar  que  pode  haver  dúvidas  quanto  à  alternativa  A,  que
menciona espécies pioneiras,  porém constando INSETOS como pioneiros,  sendo este o erro dessa
alternativa.  O  gabarito  publicado  afirma  que  a  letra  C  está  correta,  estando  esta  se  referindo  ao
estágio  Clímax,  a  ÚLTIMA etapa  da  sucessão  ecológica,  o  q  diverge  do  que  é  pedido  na  questão:
"quais  seriam os  primeiros  eventos".  Atenciosamente,  peço  e  aguardo  deferimento.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Kamila Viana Damasceno Góes

Questionamento (Candidato):

Solicito respeitosamente a V. Sª. a anulação da questão 33, pois na referida questão é pedido que
seja assinalada a alternativa em que consta os PRIMEIROS eventos em uma sucessão ecológica e
não  há  opção  constando  características  da  Ecese  (ecésis),  na  qual  espécies  pioneiras  (em  geral
fotossintetizantes  que sobrevivem aos  fatores  abióticos  do sistema inicial)  preparam o meio  para
receber  novas  espécies.  É  válido  ressaltar  que  pode  haver  dúvidas  quanto  à  alternativa  A,  que
menciona espécies pioneiras,  porém constando INSETOS como pioneiros,  sendo este o erro dessa
alternativa.  O  gabarito  publicado  afirma  que  a  letra  C  está  correta,  estando  esta  se  referindo  ao
estágio  Clímax,  a  ÚLTIMA etapa  da  sucessão  ecológica,  o  q  diverge  do  que  é  pedido  na  questão:
"quais seriam os primeiros eventos". Atenciosamente, peço e aguardo deferimento. Dados: Coleção
Bernoulli 4V, Biologia, Volume 2, página 75.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Karen Larissa Dutra Lima

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária  que  ocorre  após  o
desmatamento,  logo  deve  ser  ANULADA.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Karina Dantas Pessoa

Questionamento (Candidato):

A referida questão não apresenta resposta  coerente nas alternativas visto que o enunciado cobra a
respeito  de  como  é  a  sucessão  ecológica  em  áreas  recém  desmatadas.  De  acordo  com  o  livro
"Biologia  das  populações  "  dos  autores  José  Mariano  Amabis,  doutor  em  Biologia/Genética  pelo
Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP), e Gilberto Rodrigues Martho, licenciado
em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP) A sucessão
ecológica secundária ocorre em locais desabitados no início da sucessão, mas que já haviam sido
anteriormente  ocupados  por  uma  comunidade  biológica;  a  ocupação  prévia  propicia  condições
iniciais mais favoráveis ao estabelecimento de seres vivos.  [...]  Exemplos de sucessão secundária
ocorrem  em  campos  de  cultivo  abandonados,  em  florestas  derrubadas,  em  áreas  destruídas  por
queimadas  ou  em  lagos  recém-formados."  Portanto,  o  quesito  deve  ser  anulado.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Larissa Araújo Bacelar Nemer

Questionamento (Candidato):

No  gabarito  preliminar  consta  a  resposta  como  letra  C,  Espécies  Clímax  logo  ocupam  o  local,
trazendo de volta todas as características do ecossistema do entorno da área desmatada.. Porém a
questão  pede  -  Quais  seriam  os  PRIMEIROS  eventos  observados  na  área  desmatada?  Em  uma
Sucessão  ecológica  secundária  em  uma  área  de  mata  ocorre  a  seguinte  sequencia:  PRIMEIRO  o
aparecimento de  gramíneas, logo em seguida a formação de arbustos e no FINAL espécies clímax
restabelecendo a vegetação original.

ref.  1.  VIDA:  A  ciência  da  biologia  –  Sadava,  Heller,  Orians,  Purves  e  Hillis   vol.2,  capitulo  37
pág.829  a  830.
ref. 2. Biologia das populações - Amabis e Martho, vol.3..
ref. 3. Bio - Sônia Lopes - vol.único, 3ed, 2013.
ref. 4. Biologia: ensino médio -  Pezzi,  vol.único.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Larissa Souza Santarém

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária  que  ocorre  após  o
desmatamento
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Larissa Vitoria Pereira Teles

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária,  que  ocorre  após  o
desmatamento.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Larissa Vitoria Pereira Teles

Questionamento (Candidato):

O gabarito preliminar errou

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Leo Heric Caxias Gomes

Questionamento (Candidato):

A questão deve ser anulada pois não tem resposta. De acordo com o autor José Mariano Amabis, a
sucessão  ecológica  secundária  ocorre  em  locais  desabitados  no  início  da  sucessão,  mas  que  já
haviam  sido  anteriormente  ocupados  por  uma  comunidade  biológica;  a  ocupação  prévia  propicia
condições  iniciais  mais  favoráveis  ao  estabelecimento  de  seres  vivos.  Exemplos  de  sucessão
secundária  ocorrem  em  campos  de  cultivo  abandonados,  em  florestas  derrubadas,  em  áreas
destruídas  por  queimadas  ou  em  lagos  recém-formados.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Leonor Rodrigues Ferreira Nunes

Questionamento (Candidato):

Não há nenhuma questão que explique a  sucessão secundária  que ocorre  após o  desmatamento,
por  isso anulem!
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Leonora Rodrigues Ferreira Nunes

Questionamento (Candidato):

Não há nenhuma alternativa que explique a sucessão secundária que ocorre após o desmatamnto.
Logo a questão deve ser anulada.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Leticia da Silva Portela

Questionamento (Candidato):

A questão aborda o tema sucessão ecológica em que uma área dematada seria recuperada. Neste
caso  teríamos  uma  sucessão  secundária  de  acordo  com  o  livro  "Biologia  das  populações  "  dos
autores  José  Mariano  Amabis,  doutor  em  Biologia/Genética  pelo  Instituto  de  Biociências  da
Universidade  de  São  Paulo  (USP),  e  Gilberto  Rodrigues  Martho,  licenciado  em Ciências  Biológicas
pelo  Instituto  de  Biociências  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP)  :  "  [...]  A  sucessão  ecológica
secundária  ocorre  em  locais  desabitados  no  início  da  sucessão,  mas  que  já  haviam  sido
anteriormente  ocupados  por  uma  comunidade  biológica;  a  ocupação  prévia  propicia  condições
iniciais mais favoráveis ao estabelecimento de seres vivos.  [...]  Exemplos de sucessão secundária
ocorrem  em  campos  de  cultivo  abandonados,  em  florestas  derrubadas,  em  áreas  destruídas  por
queimadas  ou  em  lagos  recém-formados."
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Leticia dos Santos Magalhães

Questionamento (Candidato):

não tem nenhuma alternativa que explique a sucessão secundária

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Lidiany Colares Viana

Questionamento (Candidato):

Em qualquer processo de sucessão ecológica, primeiramente surgem as espécies pioneiras, e estas
abrem  caminho  para  a  chegada  das  outras  espécies  no  processo  de  sucessão  ecológica.
Gradualmente  as  espécies  pioneiras,  as  espécies  secundárias  vão  modificando  as  características
dos ambientes que ocupam, disponibilizando grande quantidade de nutrientes e todas condições e
recursos  ideais,  para  que  as  demais  espécies  mais  exigentes,  consigam  sobreviver,  e  por  fim,
quando  o  ecossistema  já  está  estabilizado  é  que  vem  as  espécies  clímax.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Livia Gabriele de Paula Lima

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 33 A QUESTÃO ABORDA O TEMA SUCESSÃO ECOLÓGICA EM QUE UMA ÁREA DESMATADA
SERIA RECUPERADA. NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Lorena França Leal

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA  DESMATADA  SERIA
RECUPERADA.  NESTE  CASO,  TERÍAMOS  UMA  SUCESSÃO  SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Luana Beatriz de Oliveira Galvão

Questionamento (Candidato):

A resposta não condiz com o que realmente pede a questão

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

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Lucas David de Souza Vital

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO  33  -  A  QUESTÃO  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA
DESMATADA  SERIA  RECUPERADA.  NESTE  CASO,  TERÍAMOS  UMA  SUCESSÃO  SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Lucas Gabriel Rego de Melo

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundaria,  que  ocorre  apos  o
desmatamento.  logo  deve  ser  anulada
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Lucas Silva da Costa

Questionamento (Candidato):

O gabarito preliminar consta que a resposta correta é a alternativa c), só que Espécies Clímax ou
Comunidade  Clímax  é  a  última  etapa  de  uma  sucessão  biológica,  sendo  que  a  questão  está
perguntando  quais  seriam  os  primeiros  eventos  observados.  Logo,  a  resposta  da  questão  está
claramente  contida  na  alternativa  a),  pois,  independente  de  ser  sucessão  primária  ou  sucessão
secundária(desmatamento),  espécies  pioneiras  são  as  responsáveis  por  iniciar  a  restauração  da
área desmatada e até o termo "pioneiro" tem o significado, de acordo com o dicionário, de "que ou
aquele que está entre os primeiros que penetram ou colonizam uma região".
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Luiz Felipe Pacheco Farias

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  a  secundária,  que  ocorre  após  o
desmatamento.  Logo,  deve  ser  anulada!
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Lívia Ferreira Monteiro

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  BIOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA  DESMATADA  SERIA
RECUPERADA. NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA. O GABARITO É DADO COMO
LETRA (C) EM QUE ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL, ISTO É UM ERRO POIS ESPÉCIES
CLÍMAX SÃO AS ÚLTIMAS 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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Maria Alice Pinheiro Coelho

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundaria,  que  ocorre  após  o
desmatamento
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Maria Eduarda Lobão de Lima

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária  que  ocorre  após  o
desmatamento,nas  alternativas  constam  apenas  conceitos  da  primária
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Maria Gabriela Rêgo de Aguiar

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA  DESMATADA  SERIA
RECUPERADA.  NESTE  CASO,  TERÍAMOS  UMA  SUCESSÃO  SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO É UM ERRO POIS ESPÉCIES CLÍMAX SÃO AS ÚLTIMAS A COMPOR O AMBIENTE.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Maria Gabriela do Nascimento Cabral

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária,  que  ocorre  após  o
desmatamento.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Maria Tereza Santos de Souza

Questionamento (Candidato):

A questão 33 do PSC-3ª etapa-projeto 2020 alega que a letra C é o gabarito da questão. Entretanto
a questão não possui resposta correta de acordo com o livro "Biologia das populações " dos autores
José Mariano Amabis, doutor em Biologia/Genética pelo Instituto de Biociências da Universidade de
São  Paulo  (USP),  e  Gilberto  Rodrigues  Martho,  licenciado  em Ciências  Biológicas  pelo  Instituto  de
Biociências da Universidade de São Paulo (USP) : " [...] A sucessão ecológica secundária ocorre em
locais desabitados no início da sucessão, mas que já haviam sido anteriormente ocupados por uma
comunidade  biológica;  a  ocupação  prévia  propicia  condições  iniciais  mais  favoráveis  ao
estabelecimento  de  seres  vivos.  [...]  Exemplos  de  sucessão  secundária  ocorrem  em  campos  de
cultivo  abandonados,  em  florestas  derrubadas,  em  áreas  destruídas  por  queimadas  ou  em  lagos
recém-formados." Portanto pede-se a anulação dessa questão tendo em vista que não há resposta.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Matheus Brenner Alfaia Fonseca

Questionamento (Candidato):

não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária,  que  ocorre  após  o
desmatamento.  Logo  deve  ser  anulada.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Matheus Machado Simoes

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 33 A QUESTÃO ABORDA O TEMA SUCESSÃO ECOLÓGICA EM QUE UMA ÁREA DESMATADA
SERIA RECUPERADA. NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  A  COMPOR  O  AMBIENTE.  A  RESPOSTA
MAIS  COERENTE  SERIA  A  LETRA  (A),LOGO PEDIMOS  O  ANULAMENTO  DA  QUESTÃO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Mathias Grossi Alvares Neto

Questionamento (Candidato):

A questão 33 do PSC-3ª etapa-projeto 2020 alega que a letra C é o gabarito da questão. Entretanto
a questão não possui resposta correta de acordo com o livro "Biologia das populações " dos autores
José Mariano Amabis, doutor em Biologia/Genética pelo Instituto de Biociências da Universidade de
São  Paulo  (USP),  e  Gilberto  Rodrigues  Martho,  licenciado  em Ciências  Biológicas  pelo  Instituto  de
Biociências da Universidade de São Paulo (USP) : " [...] A sucessão ecológica secundária ocorre em
locais desabitados no início da sucessão, mas que já haviam sido anteriormente ocupados por uma
comunidade  biológica;  a  ocupação  prévia  propicia  condições  iniciais  mais  favoráveis  ao
estabelecimento  de  seres  vivos.  [...]  Exemplos  de  sucessão  secundária  ocorrem  em  campos  de
cultivo  abandonados,  em  florestas  derrubadas,  em  áreas  destruídas  por  queimadas  ou  em  lagos
recém-formados."  Além  disso,  em  abarcando  a  significação  de  uma  sucessão  secundária,  o
enunciado da alternativa considerada correta  reitera a ocupação da área desmatada imediata ou
logo por Espécies Clímax ( "um dos primeiros eventos observados"), o que não ocorrerá; admitindo-
se o conceito de Espécie Clímax.  Portanto pede-se a anulação dessa questão tendo em vista que
não há resposta.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Milena Rocha de Oliveira

Questionamento (Candidato):

A questão pergunta o primeiro evento da sucessão ecológica de uma área desmatada e, segundo o
gabarito, a resposta seria a letra C que evidencia o Climax, sendo que este seria o último estágio,
dessa  forma  a  resposta  mais  coerente  seria  a  letra  A  que  evidencia  a  formação  de  espécies
pioneiras
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Naomy Silva de Souza

Questionamento (Candidato):

E)  Num  bioma  altamente  controlado,  as  espécies  presentes  no  ecossistema  do  entorno  da  área
desmatada  logo  povoariam  essa  área,  criando  uma  nova  teia  alimentar  e  ocupado  novos  nichos
ecológicos.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Nicole Camillo Pereira

Questionamento (Candidato):

Segundo  o  livro  "Fundamentos  da  Biologia  Moderna"  (Amabis  e  Martho),  a  sucessão  ecológica
secundária  não  se  inicia  com  espécies  clímax.  O  que  acontece  é  uma  sucessão  mais  rápida.
"Às  vezes  é  possível  prever  o  tipo  de  sucessão  que  ocorrerá  em  determinado  local,  pois  a
comunidade  ali  presente  TENDE  A  EVOLUIR  até  atingir  um  clímax,  condicionado  pelas
características  físicas  e  climáticas  do  local."
A questão 33 pede os PRIMEIROS EVENTOS que serão observados, não os finais.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Nicoly Gabrielly Teixeira de Aquino

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 33 A QUESTÃO ABORDA O TEMA SUCESSÃO ECOLÓGICA EM QUE UMA ÁREA DESMATADA
SERIA RECUPERADA. NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Nicoly Guedes Nunes Silva

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária  que  ocorre  após  o
desmatamento.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Oldair Silva de Arruda Junior

Questionamento (Candidato):

A  questão  33  aborda  o  tema  sucessão  ecológica  em que  uma  área  desmatada  seria  recuperada.
Neste  caso,  teríamos  uma  sucessão  secundária.  O  Gabarito  é  dado  como  letra  (C)  em  que  as
espécies clímax logo ocupariam o local, isto é um erro pois espécies clímax são as últimas 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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Paulo Roberto Moss Lopes

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA  DESMATADA  SERIA
RECUPERADA.  NESTE  CASO,  TERÍAMOS  UMA  SUCESSÃO  SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Pedro Paulo Oliveira Tuma Serra Pinto

Questionamento (Candidato):

A questão 33 aborda  a Sucessão ecológica em uma área desmatada que será recuperada . Neste
caso,ocorreria uma sucessão secundária.
No gabarito preliminar  é dado como C  Afirmando que as espécies clímax logo ocupariam a região,
fontes  bibliográficas  ,  afirmam  o  contrário,  relatam  que  as  espécies  clímax  são  as  últimas  a
ocuparem  áreas  desmatadas  .  (  AMABIS,  José  Mariano  ;  MARTHO  Gilberto  Rodrigues.Biologia  das
Populações  3.  4•  edição  .  São  Paulo  :  Editora  Moderna,  2015).  Diante  do  exposto  a  resposta
Coerente  é  A  por  isso  é  pedida  a  troca  de  gabarito  .

Referência: https://www.infoescola.com/biologia/sucessao-ecologica/
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Pietra Amorim Cerquinho Oliveira

Questionamento (Candidato):

De  acordo  com  a  bibliografia  "Fundamentos  da  Biologia  Moderna"  (  AMABIS  ,  José  Mariano;
MARTHO,  Gilberto  Rodrigues;  editora  moderna,  2006,  4ª  Edição,  Volume Único)  nas  páginas  64 e
65,  nos  parágrafos  1  e  2,  assim como na  figura  3.22,  indicam que  em um processo  de  sucessão
ecológica  ocorre  a  formação  de  um  novo  substrato  e  a  instalação  de  espécies  pioneiras,  para
somente, então, se atingir o climax. Sendo assim a resposta correta seria a letra A, peço, então, a
revisão do gabarito da questão.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Pietra Bezerra Prestes

Questionamento (Candidato):

Não  há  nenhuma  alternativa  coerente  que  explique  a  sucessão  secundária  da  tragédia  colocada
como  exemplo,  que  seria  o  desmatamento,  portanto  a  questão  deve  ser  anulada
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Pollyana da Rocha

Questionamento (Candidato):

A sucessão ecológica passa por três fases: a ecese, seral e clímax.

A  ecese  representa  a  comunidade  pioneira.  São  os  primeiros  organismos  a  se  instalarem  no
ambiente,  como  líquens,  gramíneas  e  insetos.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Pollyana da Rocha

Questionamento (Candidato):

A sucessão ecológica passa por três fases: a ecese, seral e clímax.

A  ecese  representa  a  comunidade  pioneira.  São  os  primeiros  organismos  a  se  instalarem  no
ambiente,  como  líquens,  gramíneas  e  insetos.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Polyany da Silva Maia

Questionamento (Candidato):

A questão 33 trata  de uma sucessão ecológica secundária,  caracterizada pela  destruição de uma
comunidade  clímax.  A  sucessão  ecológica  secundária,  assim  como  a  primária  é  dividida  em
diversas  fases,  sendo  que  entre  os  primeiros  eventos  esperados  seriam o  surgimento  de  plantas,
arbustos e árvores pequenas, que fazem sombra pro desenvolvimento das sementes das espécies
clímax  anteriores.  Nessa  fase  temos  um  alto  potencial  biótico,  mas  uma  baixa  diversidade.
Demorariam décadas  para  o  estabelecimento  de  animais  na  área  desmatada,  visto  que  espécies
vegetais  maiores  levam  anos  pra  se  desenvolver  e  constituírem  uma  comunidade  clímax.
Argumento  tomado  com  base  no  livro  Fundamentos  da  Biologia  Moderna  de  Amabis  e  Martho.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): R'phael Lima Sabbá Guimarães Vieira

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  33  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA  DESMATADA  SERIA
RECUPERADA.  NESTE  CASO,  TERÍAMOS  UMA  SUCESSÃO  SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Rafael Vasconcelos de Oliveira

Questionamento (Candidato):

De  acordo  com  a  bibliografia  "Fundamentos  da  Biologia  Moderna"  (  AMABIS  ,  José  Mariano;
MARTHO, Gilberto Rodrigues; editora moderna, 2006, 4ª Edição, Volume Único),  nas páginas 64 e
65 (parágrafos 1 e 2), assim como na figura 3.22, em um processo de sucessão ecológica ocorre a
formação de um novo substrato e a instalação de espécies pioneiras, para depois, então, se atingir
o clímax.  Dessa forma, espécies clímax se estabeleceriam ao final  da sucessão,  sem participação
nos primeiros eventos ocorridos na área desmatada. Sendo assim, a resposta correta seria a letra
A. Solicito, portanto, a revisão do gabarito da questão.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Rafaela Oliveira de Azevedo

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  33  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA  DESMATADA  SERIA
RECUPERADA.  NESTE  CASO,  TERÍAMOS  UMA  SUCESSÃO  SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Ranna Giovanna de Souza Alves

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária  que  ocorre  após  o
desmatamento
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Rayane Silva Rodrigues

Questionamento (Candidato):

não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária,  que  ocorre  após  o
desmatamento.  Logo  deve  ser  anulada.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Rebeca Gabrielle Xavier Martins de Mello

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 33 A QUESTÃO ABORDA O TEMA SUCESSÃO ECOLÓGICA EM QUE UMA ÁREA DESMATADA
SERIA RECUPERADA. NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Renata Ledo Moreira

Questionamento (Candidato):

A alternativa apontada no gabarito preliminar não tem coerência, uma vez que espécies clímax não
ocupam o local desmatado imediatamente.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Rodrigo France Almeida Rodrigues

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 33 A QUESTÃO ABORDA O TEMA SUCESSÃO  ECOLÓGICA EM QUE UMA ÁREA DESMATADA
SÉRIA RECUPERADA.  NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.
O GABARITO É  DADO COMO LETRA (C)  EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAMO LOCAL,
ISTO É UM ERRO POIS ESPÉCIES CLÍMAX SÃO AS ÚLTIMAS A COMPOR O AMBIENTE.   A  RESPOSTA
MAIS COERENTE SÉRIE A LETRA (A),  POR ISSO PEDIMOS A CORREÇÃO DO GABARITO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Rui Rabelo Calmont Neto

Questionamento (Candidato):

A  QUESTÃO  ABORDA  O  TEMA  SUCESSÃO  ECOLÓGICA  EM  QUE  UMA  ÁREA  DESMATADA  SERIA
RECUPERADA.  NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA. O GABARITO É DADO COMO
LETRA  (C)  EM  QUE  AS  ESPÉCIES  CLÍMAX  LOGO  OCUPARIAM  O  LOCAL,  ISTO  É  UM  ERRO,  POIS
ESPÉCIES CLÍMAX SÃO AS ÚLTIMAS A COMPOR O AMBIENTE.  A RESPOSTA MAIS COERENTE SERIA A
LETRA (A), POR ISS0 PEDIMOS A CORREÇÃO DO GABARITO
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Sabrina Lacerda Simonetti

Questionamento (Candidato):

não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária,  que  ocorre  após  o
desmatamento.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Sofia Carolina Costa Moura

Questionamento (Candidato):

Questão 33  PSC-3: Solicito troca de gabarito para letra A ou anulação da questão .

Na questão 33, da prova do PSC-3, consta a seguinte pergunta:

33 -  Após o desmatamento de uma área,  seria  esperado um evento de sucessão ecológica.  Quais
seriam os primeiros eventos observados na área desmatada?
a) Formação de um novo substrato e ocupação por espécies pioneiras, como gramíneas e insetos.
b)  Espécies  de  transição  povoam  o  local,  como  espécies  vegetais  arbóreas,  pássaros,  pequenos
mamíferos  e  répteis.
c) Espécies Clímax logo ocupam o local, trazendo de volta todas as características do ecossistema
do entorno da área desmatada.
d) A sucessão ecológica vai consistir em uma mudança do bioma, como a transformação da área de
floresta em uma área de cerrado.
e)  Num  bioma  altamente  controlado,  as  espécies  presentes  no  ecossistema  do  entorno  da  área
desmatada  logo  povoariam essa  área,  criando  uma nova  teia  alimentar  e  ocupando  novos  nichos
ecológicos.

Apesar do entendimento por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que:
No gabarito preliminar consta a resposta como letra C, Espécies Clímax logo ocupam o local,

trazendo de volta todas as características do ecossistema do entorno da área desmatada.. Porém a
questão  pede  -  Quais  seriam  os  primeiros  eventos  observados  na  área  desmatada?  Em  uma
Sucessão  ecológica  secundária,  em  uma  área  de  mata,  apresenta  a  seguinte  sequencia:
primeiramente  seriam  observados  o  aparecimento  de   gramíneas  e  espécies  pioneiras,  logo  em
seguida a formação de arbustos e no final espécies clímax restabelecendo a vegetação original.

Para  SADAVA,  2009  a  sucessão  secundaria  ocorre  em  substratos  onde  alguns  seres  vivos
sobreviveram à última perturbação... e pode começar com os fungos que decompõem as espécies
mortas.

ref. 1. VIDA: A ciência da biologia – Sadava, Heller, Orians, Purves e Hillis  vol.2, capitulo 37  pág.
829 a 830.
ref. 2. Biologia das populações  - Amabis e Martho, vol.3..
ref. 3. Bio - Sônia Lopes - vol.único, 3ed, 2013.
ref. 4. Biologia: ensino médio -  Pezzi,  vol.único.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Sophia Prado Simões

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 33 A QUESTÃO ABORDA O TEMA SUCESSÃO ECOLÓGICA EM QUE UMA ÁREA DESMATADA
SERIA RECUPERADA. NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Soraia da Silva Loureiro

Questionamento (Candidato):

De  acordo  com  o  livro  "Biologia  das  populações  "  dos  autores  José  Mariano  Amabis,  doutor  em
Biologia/Genética  pelo  Instituto  de  Biociências  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP),  e  Gilberto
Rodrigues Martho,  licenciado em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade
de São Paulo (USP) : " [...] A sucessão ecológica secundária ocorre em locais desabitados no início
da  sucessão,  mas  que  já  haviam  sido  anteriormente  ocupados  por  uma  comunidade  biológica;  a
ocupação prévia propicia condições iniciais mais favoráveis ao estabelecimento de seres vivos. [...]
Exemplos  de  sucessão  secundária  ocorrem  em  campos  de  cultivo  abandonados,  em  florestas
derrubadas,  em  áreas  destruídas  por  queimadas  ou  em  lagos  recém-formados."
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Stephanie de Moura Pinage

Questionamento (Candidato):

A questão 33 do PSC-3ª etapa-projeto 2020 alega que a letra C é o gabarito da questão. Entretanto
a questão não possui resposta correta de acordo com o livro "Biologia das populações " dos autores
José Mariano Amabis, doutor em Biologia/Genética pelo Instituto de Biociências da Universidade de
São  Paulo  (USP),  e  Gilberto  Rodrigues  Martho,  licenciado  em Ciências  Biológicas  pelo  Instituto  de
Biociências da Universidade de São Paulo (USP) : " [...] A sucessão ecológica secundária ocorre em
locais desabitados no início da sucessão, mas que já haviam sido anteriormente ocupados por uma
comunidade  biológica;  a  ocupação  prévia  propicia  condições  iniciais  mais  favoráveis  ao
estabelecimento  de  seres  vivos.  [...]  Exemplos  de  sucessão  secundária  ocorrem  em  campos  de
cultivo  abandonados,  em  florestas  derrubadas,  em  áreas  destruídas  por  queimadas  ou  em  lagos
recém-formados." Portanto pede-se a anulação dessa questão tendo em vista que não há resposta.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Tainara Cruz da Silva

Questionamento (Candidato):

Venho por meio desse solicitar a anulação da questão 33 de biologia, do psc terceira etapa, visto
que de acordo com o livro "Biologia das populações " dos autores José Mariano Amabis, doutor em
Biologia/Genética  pelo  Instituto  de  Biociências  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP),  e  Gilberto
Rodrigues Martho,  licenciado em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade
de São Paulo (USP) : " [...] A sucessão ecológica secundária ocorre em locais desabitados no início
da  sucessão,  mas  que  já  haviam  sido  anteriormente  ocupados  por  uma  comunidade  biológica;  a
ocupação prévia propicia condições iniciais mais favoráveis ao estabelecimento de seres vivos. [...]
Exemplos  de  sucessão  secundária  ocorrem  em  campos  de  cultivo  abandonados,  em  florestas
derrubadas,  em  áreas  destruídas  por  queimadas  ou  em  lagos  recém-formados."
Nas alternativas só constava sucessão ecológica primária, logo, não havia alternativa correta
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Tainá Damasceno dos Santos

Questionamento (Candidato):

Em qualquer processo de sucessão ecológica, primeiramente surgem as espécies pioneiras, e estas
abrem  caminho  para  a  chegada  das  outras  espécies  no  processo  de  sucessão  ecológica.
Gradualmente  as  espécies  pioneiras,  as  espécies  secundárias  vão  modificando  as  características
dos ambientes que ocupam, disponibilizando grande quantidade de nutrientes e todas condições e
recursos  ideais,  para  que  as  demais  espécies  mais  exigentes,  consigam  sobreviver,  e  por  fim,
quando  o  ecossistema  já  está  estabilizado  é  que  vem  as  espécies  clímax.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Tarcio David dos Santos Silveira

Questionamento (Candidato):

De acordo com o livro Amabis, quarta edição

''A  sucessão  secundária  ocorre  em  um  ambiente  parcialmente  destruído,  mas  que  já  foi
anteriormente ocupado por outra comunidade biológica. Embora degradado, este ambiente oferece
condições  mais  favoráveis  à  ocupação  de  novas  comunidades,  o  que  torna  a  colonização  das
espécies  PIONEIRAS  mais  rápida.  Primeiramente,  as  espécies  pioneiras  favorecem  o
desenvolvimento  de  gramíneas  e  arbustos  que,  por  sua  vez,  vão  sendo  substituídos
GRADATIVAMENTE por uma vegetação de maior porte, até que se atinja a comunidade clímax, com
a formação de uma floresta semelhante àquela que havia sido destruída.''

A questão não coloca uma alternativa adequada para resposta acerca da sucessão ecológica . Pois
a resposta do gabarito Letra C ( Espécies Clímax logo ocupam o local,  trazendo de volta todas as
características do ecossistema do entorno da área desmatada.) afirma que são as ESPÉCIES CLÍMAX
QUE  LOGO  OCUPAM  O  LOCAL  ,  oque  contradiz  com   a  citação  do  livro  acima,  pois  as  espécies
clímax  vão  surgindo  gradativamente  e  não  LOGO  como  a  letra  C  condiz.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Thassila Camilli Brasil Falcão

Questionamento (Candidato):

A questão 33 do PSC-3ª etapa-projeto 2020 alega que a letra C é o gabarito da questão. Entretanto
a questão não possui resposta correta de acordo com o livro "Biologia das populações " dos autores
José Mariano Amabis, doutor em Biologia/Genética pelo Instituto de Biociências da Universidade de
São  Paulo  (USP),  e  Gilberto  Rodrigues  Martho,  licenciado  em Ciências  Biológicas  pelo  Instituto  de
Biociências da Universidade de São Paulo (USP) : " [...] A sucessão ecológica secundária ocorre em
locais desabitados no início da sucessão, mas que já haviam sido anteriormente ocupados por uma
comunidade  biológica;  a  ocupação  prévia  propicia  condições  iniciais  mais  favoráveis  ao
estabelecimento  de  seres  vivos.  [...]  Exemplos  de  sucessão  secundária  ocorrem  em  campos  de
cultivo  abandonados,  em  florestas  derrubadas,  em  áreas  destruídas  por  queimadas  ou  em  lagos
recém-formados." Portanto pede-se a anulação dessa questão tendo em vista que não há resposta.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Thiago Martins de Sa

Questionamento (Candidato):

A  questão  se  refere  ao  processo  INICIAL  de  sucessão  ecológica  secundária,  logo  embora
degradado(desmatado),  este  ambiente  oferece  condições  mais  favoráveis  à  ocupação  de  novas
comunidades, o que torna a colonização das espécies PIONEIRAS(graminias e insetos) mais rápida.
Sendo assim a resposta correta deveria ser a letra A, pois a letra C, indica um processo FINAL de
sucessão ecológica.
uma das referencias: Biologia Moderna Amabis & Martho 3º ano
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Tárcila Jéssica Silva de Sousa

Questionamento (Candidato):

Não  tem  nenhuma  alternativa  que  explique  a  sucessão  secundária,  que  ocorre  após  o
desmatamento.  Logo,  deve  ser  anulada!
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Victoria da Costa Tofoli

Questionamento (Candidato):

A  sucessão  ecológica  ocorre  de  uma  comunidade  primitiva  até  a  mais  elevada.  Logo  inicia  por
pioneiras  não  pela  clímax  como  demonstra  o  gabarito.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Victória Raquel Sousa Lima

Questionamento (Candidato):

A  questão  número  33  aborda  sobre  sucessão  ecológica,  perguntando  os  primeiros  eventos  da
sucessão ecológica em uma área desmatada. O gabarito divulgado marcou a letra C, mas espécies
clímax são a última fase da sucessão, não a primeira. A resposta correta seria a letra A, espécies
pioneiras  são  espécies  capazes  de  se  estabelecer  em  territórios  degradados  e  seus  principais
exemplos  são  gramíneas  e  insetos.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Vinícius Bacelar Ferreira

Questionamento (Candidato):

De acordo com a bibliografia "Fundamentos da Biologia Moderna"(AMABIS, José Mariano; MARTHO,
GIlberto  Rodrigues;  editora  Moderna,  2006,  4ª  Edição  ,  volume  único)  nas  páginas  64  e  65;  nos
parágrafos  1  e  2,  assim como a  figura  3.22  indicam que  em um processo  de  sucessão  ecológica
ocorre a formação de um novo substrato e a instalação de espécies pioneiras, para somente então
ser  atingido  o  clímax.  Sendo  assim  a  resposta  correta  seria  a  letra  A,  peço,  então,  a  revisão  do
gabarito  dessa  questão.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Vitor Augusto Pereira Geromel

Questionamento (Candidato):

A  sucessão  ecológica  passa  por  três  fases:  a  ecésis,serial  e  clímax.A  ecésis  representa  a
comunidade  pioneira.  São  os  primeiros  organismos  a  se  instalarem  no  ambiente,  como  liquens,
gramíneas  e  insetos
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Yasmin Chauvin Derzi

Questionamento (Candidato):

QUESTÃO 33 A QUESTÃO ABORDA O TEMA SUCESSÃO ECOLÓGICA EM QUE UMA ÁREA DESMATADA
SERIA RECUPERADA. NESTE CASO, TERÍAMOS UMA SUCESSÃO SECUNDÁRIA.
O GABARITO É DADO COMO LETRA (C) EM QUE AS ESPÉCIES CLÍMAX LOGO OCUPARIAM O LOCAL,
ISTO  É  UM  ERRO  POIS  ESPÉCIES  CLÍMAX  SÃO  AS  ÚLTIMAS  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):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 33
Interessado(a): Yasmin Coelho Machado

Questionamento (Candidato):

A questão 33 do PSC-3ª etapa-projeto 2020 alega que a letra C é o gabarito da questão. Entretanto
a questão não possui resposta correta de acordo com o livro "Biologia das populações " dos autores
José Mariano Amabis, doutor em Biologia/Genética pelo Instituto de Biociências da Universidade de
São  Paulo  (USP),  e  Gilberto  Rodrigues  Martho,  licenciado  em Ciências  Biológicas  pelo  Instituto  de
Biociências da Universidade de São Paulo (USP) : " [...] A sucessão ecológica secundária ocorre em
locais desabitados no início da sucessão, mas que já haviam sido anteriormente ocupados por uma
comunidade  biológica;  a  ocupação  prévia  propicia  condições  iniciais  mais  favoráveis  ao
estabelecimento  de  seres  vivos.  [...]  Exemplos  de  sucessão  secundária  ocorrem  em  campos  de
cultivo  abandonados,  em  florestas  derrubadas,  em  áreas  destruídas  por  queimadas  ou  em  lagos
recém-formados." Portanto pede-se a anulação dessa questão tendo em vista que não há resposta.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais. A alternativa A cita a formação de um novo substrato e ocupação da área por espécies
pioneiras, portanto a única alternativa correta. Entretanto, o gabarito divulgado está incorreto.
Resposta (Banca): ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 34
Interessado(a): Ellen Cristina da Silva Morais

Questionamento (Candidato):

A questão se refere em dois organismos da mesma classe e da mesma família. Se ambos,como diz
a questão são da mesma família, consequentemente ambos vão estar na mesma família
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): c

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais,  e  o  gabarito  está  correto.  O  recurso  não  procede
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: Biologia (Questões de 31-36)
N° da Questão: 34
Interessado(a): Luciana Souza do Vale

Questionamento (Candidato):

A questão diz que eles são da mesma família, então eles serão mantidos na mesma? Acredito que a
resposta seria FAMÍLIA, afinal eles são da mesma família no enunciado.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Analisando  o  recurso  impetrado  pelo  candidato  verifica-se  que  a  questão  não  apresenta  erros
conceituais,  e  o  gabarito  está  correto.  O  recurso  não  procede
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019


