
Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 23
Interessado(a): Alice Queiroz Sampaio

Questionamento (Candidato):

O IBGE não possui, nem utiliza nenhuma definição do que é ser pardo, branco, indígena, preto ou
amarelo. O entrevistado faz uma autodeclaração sobre sua cor ou raça e o IBGE apenas toma nota
dessa informação
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Desde 1872, o IBGE adota a categoria parda. “No segundo Recenseamento (1890) o termo pardo
foi  substituído  por  mestiço.  Os  Censos  Demográficos  subsequentes  ignoraram  a  raça  até  1940,
quando a cor [...] voltou a ser coletada[...] segundo as [...] categorias utilizadas em 1872. O termo
designador  dos  mestiços  voltou  a  ser  pardo  [..]  (Características  étnico-raciais  da  população:
classificação  e  identidade,  RJ:  IBGE,  2013,  p.  88).  Desde  então,  a  única  mudança  no  sistema
classificatório  foi  o  acréscimo  da  categoria  indígena  (1990).  “O  termo  pardo  remete  a  uma
miscigenação de origem preta ou indígena com qualquer outra raça” (Retratos.  A Revista do IBGE,
n. 11, maio 2018). Segundo a Wikipédia, a palavra pardo é usada para referir-se aos brasileiros com
variadas  ascendências  étnicas.  O  manual  do  IBGE  define  o  significado  atribuído  ao  termo  como
pessoas  com  uma  mistura  de  cores  de  pele,  seja  essa  miscigenação  mulata  (brancos  e  negros),
cabocla  (brancos  e  ameríndios),  cafuza  (negros  e  indígenas)  ou  mestiça”.  Portanto,  faz  parte  da
interpretação  compreender  que  a  categoria  parda  tem  o  significado  de  miscigenação.  Não  há
razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito oficial divulgado
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 23
Interessado(a): Bárbara Coêlho Pierre

Questionamento (Candidato):

De acordo com a equipe do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE não possui, nem
utiliza nenhuma definição do que é ser branco, preto, pardo, indígena ou amarelo. O entrevistado
faz uma autodeclaração sobre sua cor ou raça e o IBGE apenas toma nota dessa informação. Em
face do acima exposto,  solicito a anulação do referido quesito.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Desde 1872, o IBGE adota a categoria parda. “No segundo Recenseamento (1890) o termo pardo
foi  substituído  por  mestiço.  Os  Censos  Demográficos  subsequentes  ignoraram  a  raça  até  1940,
quando a cor [...] voltou a ser coletada[...] segundo as [...] categorias utilizadas em 1872. O termo
designador  dos  mestiços  voltou  a  ser  pardo  [..]  (Características  étnico-raciais  da  população:
classificação  e  identidade,  RJ:  IBGE,  2013,  p.  88).  Desde  então,  a  única  mudança  no  sistema
classificatório  foi  o  acréscimo  da  categoria  indígena  (1990).  “O  termo  pardo  remete  a  uma
miscigenação de origem preta ou indígena com qualquer outra raça” (Retratos.  A Revista do IBGE,
n. 11, maio 2018). Segundo a Wikipédia, a palavra pardo é usada para referir-se aos brasileiros com
variadas  ascendências  étnicas.  O  manual  do  IBGE  define  o  significado  atribuído  ao  termo  como
pessoas  com  uma  mistura  de  cores  de  pele,  seja  essa  miscigenação  mulata  (brancos  e  negros),
cabocla  (brancos  e  ameríndios),  cafuza  (negros  e  indígenas)  ou  mestiça”.  Portanto,  faz  parte  da
interpretação  compreender  que  a  categoria  parda  tem  o  significado  de  miscigenação.  Não  há
razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito oficial divulgado
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 23
Interessado(a): Cecília Dias Grandez

Questionamento (Candidato):

De acordo com a equipe do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE não possui, nem
utiliza nenhuma definição do que é ser branco, preto, pardo, indígena ou amarelo. O entrevistado
faz uma autodeclaração sobre sua cor ou raça e o IBGE apenas toma nota dessa informação. Em
face do acima exposto,  solicito a anulação do referido quesito.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Desde 1872, o IBGE adota a categoria parda. “No segundo Recenseamento (1890) o termo pardo
foi  substituído  por  mestiço.  Os  Censos  Demográficos  subsequentes  ignoraram  a  raça  até  1940,
quando a cor [...] voltou a ser coletada[...] segundo as [...] categorias utilizadas em 1872. O termo
designador  dos  mestiços  voltou  a  ser  pardo  [..]  (Características  étnico-raciais  da  população:
classificação  e  identidade,  RJ:  IBGE,  2013,  p.  88).  Desde  então,  a  única  mudança  no  sistema
classificatório  foi  o  acréscimo  da  categoria  indígena  (1990).  “O  termo  pardo  remete  a  uma
miscigenação de origem preta ou indígena com qualquer outra raça” (Retratos.  A Revista do IBGE,
n. 11, maio 2018). Segundo a Wikipédia, a palavra pardo é usada para referir-se aos brasileiros com
variadas  ascendências  étnicas.  O  manual  do  IBGE  define  o  significado  atribuído  ao  termo  como
pessoas  com  uma  mistura  de  cores  de  pele,  seja  essa  miscigenação  mulata  (brancos  e  negros),
cabocla  (brancos  e  ameríndios),  cafuza  (negros  e  indígenas)  ou  mestiça”.  Portanto,  faz  parte  da
interpretação  compreender  que  a  categoria  parda  tem  o  significado  de  miscigenação.  Não  há
razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito oficial divulgado
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 23
Interessado(a): Guilherme de Mendonça Furtado

Questionamento (Candidato):

NA  QUESTAO  23  DE  GEOGRAFIA  PERGUNTA   O  QUE  SAO  OS  PARDOS  PARA  O  IBGE,  POREM,  DE
ACORDO  COM  O  IBGE  NAO  POSSUI,  NEM  UTILIZA  NENHUMA  DEFINICAO  DO  QUE  E  SER
BRANCO,PRETO,PARDO OU AMARELO. O ENTREVISTADO FAZ UMA AUTODECLARACAO SOBRE SUA
COR PU RACA E O IBGE APENAS TOMA NOTA DESSA INFORMACAO.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Desde 1872, o IBGE adota a categoria parda. “No segundo Recenseamento (1890) o termo pardo
foi  substituído  por  mestiço.  Os  Censos  Demográficos  subsequentes  ignoraram  a  raça  até  1940,
quando a cor [...] voltou a ser coletada[...] segundo as [...] categorias utilizadas em 1872. O termo
designador  dos  mestiços  voltou  a  ser  pardo  [..]  (Características  étnico-raciais  da  população:
classificação  e  identidade,  RJ:  IBGE,  2013,  p.  88).  Desde  então,  a  única  mudança  no  sistema
classificatório  foi  o  acréscimo  da  categoria  indígena  (1990).  “O  termo  pardo  remete  a  uma
miscigenação de origem preta ou indígena com qualquer outra raça” (Retratos.  A Revista do IBGE,
n. 11, maio 2018). Segundo a Wikipédia, a palavra pardo é usada para referir-se aos brasileiros com
variadas  ascendências  étnicas.  O  manual  do  IBGE  define  o  significado  atribuído  ao  termo  como
pessoas  com  uma  mistura  de  cores  de  pele,  seja  essa  miscigenação  mulata  (brancos  e  negros),
cabocla  (brancos  e  ameríndios),  cafuza  (negros  e  indígenas)  ou  mestiça”.  Portanto,  faz  parte  da
interpretação  compreender  que  a  categoria  parda  tem  o  significado  de  miscigenação.  Não  há
razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito oficial divulgado
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 23
Interessado(a): Isabela Beatriz Oliveira da Costa

Questionamento (Candidato):

Na questão é  perguntado o  que os  pardos  são para  o  IBGE,  entretanto,  o  IBGE não possui  ,  nem
utiliza  nenhuma  definição  do  que  é  ser  branco,  preto,  pardo,  indígena  ou  amarelo.  Pois  o
entrevistado  faz  uma  autodeclaração  sobre  sua  cor  ou  raça  e  o  IBGE  apenas  toma  nota  dessa
informação.   Segundo os dados oferecidos pela equipe IBGE ,  a questão 23 da etapa 2  deve ser
anulada.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Desde 1872, o IBGE adota a categoria parda. “No segundo Recenseamento (1890) o termo pardo
foi  substituído  por  mestiço.  Os  Censos  Demográficos  subsequentes  ignoraram  a  raça  até  1940,
quando a cor [...] voltou a ser coletada[...] segundo as [...] categorias utilizadas em 1872. O termo
designador  dos  mestiços  voltou  a  ser  pardo  [..]  (Características  étnico-raciais  da  população:
classificação  e  identidade,  RJ:  IBGE,  2013,  p.  88).  Desde  então,  a  única  mudança  no  sistema
classificatório  foi  o  acréscimo  da  categoria  indígena  (1990).  “O  termo  pardo  remete  a  uma
miscigenação de origem preta ou indígena com qualquer outra raça” (Retratos.  A Revista do IBGE,
n. 11, maio 2018). Segundo a Wikipédia, a palavra pardo é usada para referir-se aos brasileiros com
variadas  ascendências  étnicas.  O  manual  do  IBGE  define  o  significado  atribuído  ao  termo  como
pessoas  com  uma  mistura  de  cores  de  pele,  seja  essa  miscigenação  mulata  (brancos  e  negros),
cabocla  (brancos  e  ameríndios),  cafuza  (negros  e  indígenas)  ou  mestiça”.  Portanto,  faz  parte  da
interpretação  compreender  que  a  categoria  parda  tem  o  significado  de  miscigenação.  Não  há
razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito oficial divulgado
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 23
Interessado(a): Leonardo Stirling Zumaeta

Questionamento (Candidato):

O IBGE não possui, nem utiliza nenhuma definição do que é ser branco, preto, pardo, indígena ou
amarelo. O entrevistado faz uma autodeclaração sobre sua cor ou raça e o IBGE apenas toma nota
dessa informação.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Desde 1872, o IBGE adota a categoria parda. “No segundo Recenseamento (1890) o termo pardo
foi  substituído  por  mestiço.  Os  Censos  Demográficos  subsequentes  ignoraram  a  raça  até  1940,
quando a cor [...] voltou a ser coletada[...] segundo as [...] categorias utilizadas em 1872. O termo
designador  dos  mestiços  voltou  a  ser  pardo  [..]  (Características  étnico-raciais  da  população:
classificação  e  identidade,  RJ:  IBGE,  2013,  p.  88).  Desde  então,  a  única  mudança  no  sistema
classificatório  foi  o  acréscimo  da  categoria  indígena  (1990).  “O  termo  pardo  remete  a  uma
miscigenação de origem preta ou indígena com qualquer outra raça” (Retratos.  A Revista do IBGE,
n. 11, maio 2018). Segundo a Wikipédia, a palavra pardo é usada para referir-se aos brasileiros com
variadas  ascendências  étnicas.  O  manual  do  IBGE  define  o  significado  atribuído  ao  termo  como
pessoas  com  uma  mistura  de  cores  de  pele,  seja  essa  miscigenação  mulata  (brancos  e  negros),
cabocla  (brancos  e  ameríndios),  cafuza  (negros  e  indígenas)  ou  mestiça”.  Portanto,  faz  parte  da
interpretação  compreender  que  a  categoria  parda  tem  o  significado  de  miscigenação.  Não  há
razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito oficial divulgado
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 23
Interessado(a): Luiza Azevedo Gonzaga

Questionamento (Candidato):

O IBGE  não  possui,  nem utiliza  nenhuma  definição  do  que  é  ser  branco,  preto,pardo,indígena  ou
amarelo. O entrevistado faz uma autodeclaração sobre sua cor ou raça e o IBGE apenas toma nota
dessa informação. Portanto, não representa resposta da referida pergunta.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Desde 1872, o IBGE adota a categoria parda. “No segundo Recenseamento (1890) o termo pardo
foi  substituído  por  mestiço.  Os  Censos  Demográficos  subsequentes  ignoraram  a  raça  até  1940,
quando a cor [...] voltou a ser coletada[...] segundo as [...] categorias utilizadas em 1872. O termo
designador  dos  mestiços  voltou  a  ser  pardo  [..]  (Características  étnico-raciais  da  população:
classificação  e  identidade,  RJ:  IBGE,  2013,  p.  88).  Desde  então,  a  única  mudança  no  sistema
classificatório  foi  o  acréscimo  da  categoria  indígena  (1990).  “O  termo  pardo  remete  a  uma
miscigenação de origem preta ou indígena com qualquer outra raça” (Retratos.  A Revista do IBGE,
n. 11, maio 2018). Segundo a Wikipédia, a palavra pardo é usada para referir-se aos brasileiros com
variadas  ascendências  étnicas.  O  manual  do  IBGE  define  o  significado  atribuído  ao  termo  como
pessoas  com  uma  mistura  de  cores  de  pele,  seja  essa  miscigenação  mulata  (brancos  e  negros),
cabocla  (brancos  e  ameríndios),  cafuza  (negros  e  indígenas)  ou  mestiça”.  Portanto,  faz  parte  da
interpretação  compreender  que  a  categoria  parda  tem  o  significado  de  miscigenação.  Não  há
razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito oficial divulgado
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 23
Interessado(a): Pedro Paulo Nery de Oliveira

Questionamento (Candidato):

O IBGE não possui, nem utiliza nenhuma definição do que é ser branco, preto, pardo, indígena ou
amarelo. O entrevistado faz uma autodeclaração sobre sua cor ou raça e o IBGE apenas toma nota
dessa informação. Por isso, peço para que anule a questão.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Desde 1872, o IBGE adota a categoria parda. “No segundo Recenseamento (1890) o termo pardo
foi  substituído  por  mestiço.  Os  Censos  Demográficos  subsequentes  ignoraram  a  raça  até  1940,
quando a cor [...] voltou a ser coletada[...] segundo as [...] categorias utilizadas em 1872. O termo
designador  dos  mestiços  voltou  a  ser  pardo  [..]  (Características  étnico-raciais  da  população:
classificação  e  identidade,  RJ:  IBGE,  2013,  p.  88).  Desde  então,  a  única  mudança  no  sistema
classificatório  foi  o  acréscimo  da  categoria  indígena  (1990).  “O  termo  pardo  remete  a  uma
miscigenação de origem preta ou indígena com qualquer outra raça” (Retratos.  A Revista do IBGE,
n. 11, maio 2018). Segundo a Wikipédia, a palavra pardo é usada para referir-se aos brasileiros com
variadas  ascendências  étnicas.  O  manual  do  IBGE  define  o  significado  atribuído  ao  termo  como
pessoas  com  uma  mistura  de  cores  de  pele,  seja  essa  miscigenação  mulata  (brancos  e  negros),
cabocla  (brancos  e  ameríndios),  cafuza  (negros  e  indígenas)  ou  mestiça”.  Portanto,  faz  parte  da
interpretação  compreender  que  a  categoria  parda  tem  o  significado  de  miscigenação.  Não  há
razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito oficial divulgado
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 23
Interessado(a): Rodrigo Gomes Pimenta

Questionamento (Candidato):

A questão apresenta um erro.  Em primeiro,  afirma que o IBGE considera pardos aqueles que têm
alguma miscigenação,  entrando  em contato  com o  IBGE,   Recebi  a  resposta,  "O  IBGE  Não  utiliza
nenhuma definição do que é ser branco, preto, pardo, amarelo ou indígena. O entrevistado faz uma
autodeclaração sobre sua cor ou raça e o IBGE apenas toma conta dessa informação." Além disso, o
livro  Geografia  Em  Rede  Parte  II,  Página  348  ,  último  parágrafo  está  escrito  "Os  últimos  Censos
(IBGE)  incorporam o  critério  de  autoavaliação  "  portanto  ,  IBGE  não  utiliza  definição  de  pardo  ou
outra  cor,  apenas  o  critério  de  autoavaliação.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Desde 1872, o IBGE adota a categoria parda. “No segundo Recenseamento (1890) o termo pardo
foi  substituído  por  mestiço.  Os  Censos  Demográficos  subsequentes  ignoraram  a  raça  até  1940,
quando a cor [...] voltou a ser coletada[...] segundo as [...] categorias utilizadas em 1872. O termo
designador  dos  mestiços  voltou  a  ser  pardo  [..]  (Características  étnico-raciais  da  população:
classificação  e  identidade,  RJ:  IBGE,  2013,  p.  88).  Desde  então,  a  única  mudança  no  sistema
classificatório  foi  o  acréscimo  da  categoria  indígena  (1990).  “O  termo  pardo  remete  a  uma
miscigenação de origem preta ou indígena com qualquer outra raça” (Retratos.  A Revista do IBGE,
n. 11, maio 2018). Segundo a Wikipédia, a palavra pardo é usada para referir-se aos brasileiros com
variadas  ascendências  étnicas.  O  manual  do  IBGE  define  o  significado  atribuído  ao  termo  como
pessoas  com  uma  mistura  de  cores  de  pele,  seja  essa  miscigenação  mulata  (brancos  e  negros),
cabocla  (brancos  e  ameríndios),  cafuza  (negros  e  indígenas)  ou  mestiça”.  Portanto,  faz  parte  da
interpretação  compreender  que  a  categoria  parda  tem  o  significado  de  miscigenação.  Não  há
razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito oficial divulgado
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 23
Interessado(a): Thiago Lins Guimarães

Questionamento (Candidato):

Em consulta ao IBGE foi informado que o mesmo não possui, nem utiliza nenhuma definição do que
é ser branco, preto, pardo, indígena ou amarelo. A pessoa é livre para autodeclarar-se sobre sua cor
ou raça e o IBGE apenas toma nota desta informação. Assim sendo, solicito ANULAÇÃO da referida
questão, por induzir a uma classificação.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Desde 1872, o IBGE adota a categoria parda. “No segundo Recenseamento (1890) o termo pardo
foi  substituído  por  mestiço.  Os  Censos  Demográficos  subsequentes  ignoraram  a  raça  até  1940,
quando a cor [...] voltou a ser coletada[...] segundo as [...] categorias utilizadas em 1872. O termo
designador  dos  mestiços  voltou  a  ser  pardo  [..]  (Características  étnico-raciais  da  população:
classificação  e  identidade,  RJ:  IBGE,  2013,  p.  88).  Desde  então,  a  única  mudança  no  sistema
classificatório  foi  o  acréscimo  da  categoria  indígena  (1990).  “O  termo  pardo  remete  a  uma
miscigenação de origem preta ou indígena com qualquer outra raça” (Retratos.  A Revista do IBGE,
n. 11, maio 2018). Segundo a Wikipédia, a palavra pardo é usada para referir-se aos brasileiros com
variadas  ascendências  étnicas.  O  manual  do  IBGE  define  o  significado  atribuído  ao  termo  como
pessoas  com  uma  mistura  de  cores  de  pele,  seja  essa  miscigenação  mulata  (brancos  e  negros),
cabocla  (brancos  e  ameríndios),  cafuza  (negros  e  indígenas)  ou  mestiça”.  Portanto,  faz  parte  da
interpretação  compreender  que  a  categoria  parda  tem  o  significado  de  miscigenação.  Não  há
razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito oficial divulgado
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Alice Queiroz Sampaio

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (questão 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Allycia Emilly Yohane Castro Macedo

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Amanda Kettuly dos Santos

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Amanda Kettuly dos Santos

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Amanda de Carvalho Chagas

Questionamento (Candidato):

Sobre a questão 24 do componente curricular Geografia.

A  expressão  “Leste  Europeu”  se  consagrou  ao  longo  da  Guerra  Fria,  sendo  assim,  sinônimo  de
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas: Turquia e San Marino são países que nunca integraram o bloco socialista (países de
economia planificada), portanto nenhum pode ser considerado como pertencente ao Leste Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Ana Beatriz Braga Chamum de Melo

Questionamento (Candidato):

A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Beatriz Mesquita dos Santos

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Beatriz Narciso Aguiar

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Bárbara Coêlho Pierre

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Camilla Vitória Araújo Barbosa

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Camilly Guimarães da Silva Batalha

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Carlos Emanuel Bessa Leite

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Cibelly Pedrosa Batista

Questionamento (Candidato):

A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Dara Carvalho de Souza

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial.  A  Turquia  (parte  europeia)  pode  ser  incluída  no  Leste  Europeu  por  questões  de  caráter
geopolítico  e  cultural.  Não  há  razões  que  justifiquem  a  anulação  desta  questão,  devendo  ser
mantido  o  gabarito  oficial  divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Djulie Kelly Batalha da Silva

Questionamento (Candidato):

A  locução  "Leste  Europeu"  se  consagrou  ao  longo  da  Guerra  Fria,  sendo  por  isso,  sinônimo  dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Diante desse especto, a questão
traz  duas  alternativas  eficaz:  Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco
socialista (países de economia planificadora), portanto nenhum deles podem ser considerado como
pertencente ao Leste Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Eduarda Melissa da Costa Alecrim

Questionamento (Candidato):

A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Ester Pereira Crispim

Questionamento (Candidato):

A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Gabriela Maia de Lima

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Giovanna Barbosa de Assis

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Gustavo Henrique Oliveira Monteiro

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Ianê Menezes Martins

Questionamento (Candidato):

A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Isabel de Melo Guerreiro

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Isabela Beatriz 2003@hotmail.com

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Isabela Beatriz 2003@hotmail.com

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Isabela Beatriz Oliveira da Costa

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Jackeline Veloso de Andrade

Questionamento (Candidato):

A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Jessica Caroline Lopes Pinho

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): José Eduardo Souza do Nascimento

Questionamento (Candidato):

A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): José Victor Casas dos Santos

Questionamento (Candidato):

A questão possui dois países como resposta: Turquia e San Marino. Os países que fizeram parte do
bloco  comunista/socialista  durante  a  Guerra  Fria  são  denominados  "Países  do  Leste  Europeu".  Os
dois  países  citados  anteriormente,  em  hipótese  alguma,  fizeram  parte  do  bloco  socialista,  então
eles  não  podem  ser  considerados  países  do  "Leste  Europeu".
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Kayllane Saraiva Lopes

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (questão 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Kayllane Saraiva Lopes

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.

Portanto, é mister a anulação da questão referida.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Laura Silva de Souza

Questionamento (Candidato):

A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Leonardo Stirling Zumaeta

Questionamento (Candidato):

A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Lucas Gabriel Catete Tavares

Questionamento (Candidato):

A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Luiggi Schramm

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Luiza Arouca Albuquerque

Questionamento (Candidato):

A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas: Turquia e San Marino são países que nunca integraram o bloco socialista (países de
economia  planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste
Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Luiza Azevedo Gonzaga

Questionamento (Candidato):

A expressão " Leste Europeu" se consagrou ao longo da Guerra Fria. sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas: Turquia e San Marino são países que nunca integraram o bloco socialista (países de
economia  planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste
Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Manuella Rangel Silva

Questionamento (Candidato):

À Comissão Permanente de Vestibulares - COMVEST

A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista).  Por esse aspecto, a questão 24
traz duas respostas: Turquia e San Marino, que são países que nunca integraram o bloco socialista
(países de economia planificada), portanto nenhum deles pode ser considerado como pertencente
ao Leste Europeu. Em face do acima exposto, solicito a anulação do referido quesito.

Nos termos
Peço o deferimento.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Maria Beatriz Cardoso de Brito

Questionamento (Candidato):

A expressão "Leste Europeu" se consagrou ao longo da Guerra Fria,  sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas: Turquia e San Marino são países que nunca integraram o bloco socialista, portanto
nenhum deles pode ser considerado como pertencente ao Leste Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Maria Eduarda Marques Barbato

Questionamento (Candidato):

A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Maria Eduarda Normando de Oliveira

Questionamento (Candidato):

A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Maria Eduarda Picanço Cohen

Questionamento (Candidato):

A questão 24 da avaliação da segunda etapa fala sobre o país não pertencente ao leste europeu.
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Maria Fernanda Botelho Ribeiro de Moura Costa

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Maria Paula Nelson Spínola de Oliveira

Questionamento (Candidato):

A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Mateus Borges de Lima

Questionamento (Candidato):

a questão fala que é para apontarmos o país que não faz parte do leste europeu e a resposta fala
que é san Marino(Província da Itália). por favor verifiquem
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): b

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial.  A  Rússia  faz  parte  do  Leste  Europeu.  Não  há  razões  que  justifiquem  a  anulação  desta
questão,  devendo  ser  mantido  o  gabarito  oficial  divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Natália Coelho Pierre

Questionamento (Candidato):

A  partir  do  Brasil  Escola,  mostra  características  da  floresta  amazônica,  que  são  apresentadas  no
texto,  como  desmatamento  e  solo  pobre.Entretanto  o  gabarito  está  letra  D
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial.  A  Turquia  (parte  europeia)  pode  ser  incluída  no  Leste  Europeu  por  questões  de  caráter
geopolítico  e  cultural.  Não  há  razões  que  justifiquem  a  anulação  desta  questão,  devendo  ser
mantido  o  gabarito  oficial  divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Paulo Victor Pinto Freire

Questionamento (Candidato):

A expressão “Leste Europeu” se consagrou durante a Guerra Fria, sendo assim, sinônimo dos países
que  adotaram uma economia  planificada(bloco  socialista).  Por  esse  aspecto,  a  questão  traz  duas
respostas:  Turquia  e  San  Marino,   países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista(economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Pedro Paulo Nery de Oliveira

Questionamento (Candidato):

A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Rafael Peres Martinho

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Rodrigo Antonio Carvalho Lopes

Questionamento (Candidato):

À expressão "leste europeu " se consagrou ao longo da guerra fria , sendo sinônimo dos países que
adotaram  uma  economia  planificada  (bloco  socialista)  .  Por  esse  aspecto  ,  a  questão  traz  duas
respostas:  Turquia  e  San  Marino,  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de
economia  planificada)  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  leste
europeu
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Rodrigo Nogueira Viana

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Sabrina Mattos Santana

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): a

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial.  A  Turquia  (parte  europeia)  pode  ser  incluída  no  Leste  Europeu  por  questões  de  caráter
geopolítico  e  cultural.  Não  há  razões  que  justifiquem  a  anulação  desta  questão,  devendo  ser
mantido  o  gabarito  oficial  divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Thais Kleissy

Questionamento (Candidato):

O  termo  “Leste  Europeu”  foi  usado  na  bipolaridade  mundial  entre  1947-1991,  se  referindo  aos
países que faziam parte do bloco socialista.O equívoco se encontra nas alternativas a) e c), Turquia
e San Marino nunca integraram o Leste Europeu em razão de suas economias, tornando a questão
já citada com duas respostas, levando à anulação da questão.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Thiago Lins Guimarães

Questionamento (Candidato):

A expressão "Leste Europeu" se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo, por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas corretas: Turquia e San Marino são países que nunca integraram o bloco socialista,
portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.  Em  face  do
exposto,  solicito  a  ANULAÇÃO  da  referida  questão,  por  conter  duas  respostas  corretas.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Valeska Sofia de Oliveira Ribeiro

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Victor Alexandre Cortez de Araujo

Questionamento (Candidato):

PSC - Geografia- Etapa II (q. 24)
 A expressão “Leste Europeu” se consagrou ao longo da Guerra Fria, sendo por isso, sinônimo dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto, a questão traz
duas respostas:
 Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco  socialista  (países  de  economia
planificada),  portanto  nenhum  deles  pode  ser  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 24
Interessado(a): Wilson Carvalho Filizzola Junior

Questionamento (Candidato):

A  expressão  "Leste  Europeu"  se  consagrou  ao  longo  da  Guerra  Fria,sendo  por  isso,sinônimo  dos
países que adotaram uma economia planificada (bloco socialista). Por esse aspecto,a questão traz
duas  respostas:  Turquia  e  San  Marino  são  países  que  nunca  integraram  o  bloco
socialista,portanto,nenhum  deles  é  considerado  como  pertencente  ao  Leste  Europeu.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

O  Leste  Europeu,  Europa  Oriental,  Europa  Centro-Oriental  ou  Europa  do  Leste  é  uma  região  que
engloba países situados na parte central e oriental da Europa. O termo sobreviveu ao fim da União
Soviética, ou seja, o Leste Europeu é composto por países originados com o fim da Guerra Fria. No
imaginário  comum ocidental,  o  Leste  Europeu  é  quase  sinônimo  do  termo  “países  europeus  pós-
comunistas”. A expressão Leste Europeu não invalida a interpretação do enunciado, uma vez que,
solicita apenas que seja assinalada a alternativa que contém o país excluído dessa divisão regional
(regionalização), sem mencionar o conceito da temporalidade ou geopolítico, mas o ponto de vista
espacial. Não há razões que justifiquem a anulação desta questão, devendo ser mantido o gabarito
oficial divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019



Resposta a Recurso contra Questão de Prova
Processo Seletivo Contínuo - 2ª Etapa PSC2020 - Projeto 2021

Disciplina: Geografia (Questões de 23-28)
N° da Questão: 25
Interessado(a): Emilly Rebeca Reis Batista

Questionamento (Candidato):

A referida questão não apresenta conteúdo do Edital. Não havia como o aluno saber estudando pelo
Edital ficando assim impossibilitado de responder o questionamento.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Conceitos e teorias demográficos: Natalidade, Mortalidade, Fecundidade e Migração (Internacional,
nacional,  regional).  As  teorias  demográficas  e  o  desenvolvimento  econômico.”Não  há  razões
técnicas  que  justifiquem a  troca  do  gabarito  ou  a  anulação  desta  questão,  devendo  ser  mantido,
obrigatoriamente,  o  gabarito  oficial  divulgado.
Resposta (Banca): MANTER GABARITO

Data de Publicação: 10/12/2019


