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

Disciplina: Lingua Estrangeira  - Inglês (Questões de 13-18)
N° da Questão: 16
Interessado(a): Adrielly Lorena Lima Pinheiro

Questionamento (Candidato):

Motivo do recurso: possui duas alternativas corretas.
  Explicação:
A questão pede a alternativa incorreta e a letra B realmente está incorreta. Entretanto, a questão D
também está incorreta.
Isso se justifica pelo fato de que o texto dado pela questão diz que:

''  Some  people  falsely  think  having  ''  sweet  blood''  or  your  blood  group  are  factors  and  others
believe  taking  vitamin  B  or  eating  garlic  makes  peoples  LESS  attracive  to  mosquitoes...''.

Ou seja, o texto diz que algumas pessoas acreditam que tomar vitamina B ou comer alho faz elas
ficarem MENOS atrativas para os mosquitos. E a alternativa D diz que:
 D) ''Um dos mitos em relação as pessoas serem MAIS atraentes para os mosquitos está na ingestão
de vitamina B''.

Logo, a alternativa dá a entender que as pessoas acreditam que tomar vitamina B as deixam MAIS
atraentes para os mosquitos,  fato o qual  está em desconformidade com a afirmação presente no
texto,  ''  que as deixa MENOS atrativas''.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

A questao  deverá ser anulada visto que houve uma troca de palavras na alterantiva "d". A palavra
deveria ser "menos" e não "mais"
Resposta (Banca): ANULAR QUESTÃO

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Lingua Estrangeira  - Inglês (Questões de 13-18)
N° da Questão: 16
Interessado(a): Afonso Luniere de Paula

Questionamento (Candidato):

Motivo do recurso: Possui duas alternativas corretas.

Explicação:
A questão pede a alternativa incorreta e a letra B) realmente esta incorreta.
Entretanto, a questão D) também está incorreta.
Isso se justifica pelo fato de que o texto dado pela questão diz que:

"Some people falsely think having "sweet blood" or your blood group are factors and others believe
taking vitamin B or eating garlic makes peoples LESS attractive to mosquitoes..."

Ou seja o texto diz que algumas pessoas acreditam que tomar vitamina B ou comer alho faz elas
ficarem MENOS atrativas para os mosquitos.
E a alternativa D) diz que:

"Um dos mitos em relação as pessoas serem MAIS atraentes para os mosquitos está na ingestão de
vitamina B."

Logo, a alternativa dá a entender que as pessoas acreditam que tomar vitamina B as deixa MAIS
atraentes  para  os  mosquitos  fato  o  qual  está  em desconformidade  com a  afirmação  presente  no
texto  que  afimar  que  as  deixa  MENOS atrativas.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

A questao  deverá ser anulada visto que houve uma troca de palavras na alterantiva "d". A palavra
deveria ser "menos" e não "mais"
Resposta (Banca): ANULAR QUESTÃO

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Lingua Estrangeira  - Inglês (Questões de 13-18)
N° da Questão: 16
Interessado(a): Alícia Duarte Evangelista

Questionamento (Candidato):

A alternativa  D  aponta  que  "um dos  mitos  em relação  às  pessoas  serem MAIS  atraentes  para  os
mosquitos está na ingestão de vitamina B". No entanto, segundo o próprio texto ao qual a questão
se refere, "um dos mitos em relação às pessoas serem MENOS (LESS) atraentes para os mosquitos
está  na  ingestão  de  vitamina  B".  Sendo  assim,  partindo  de  que  a  questão  quer  como resposta  a
INCORRETA,  deve-se  ter  alternativa  D.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): d

Parecer (Banca):

A questao  deverá ser anulada visto que houve uma troca de palavras na alterantiva "d". A palavra
deveria ser "menos" e não "mais"
Resposta (Banca): ANULAR QUESTÃO

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Lingua Estrangeira  - Inglês (Questões de 13-18)
N° da Questão: 16
Interessado(a): André Lúcio Alves Maia

Questionamento (Candidato):

Motivo do recurso: Possui duas alternativas corretas.

Explicação:
A questão pede a alternativa incorreta e a letra B) realmente esta incorreta.
Entretanto, a questão D) também está incorreta.
Isso se justifica pelo fato de que o texto dado pela questão diz que:

"Some people falsely think having "sweet blood" or your blood group are factors and others believe
taking vitamin B or eating garlic makes peoples LESS attractive to mosquitoes..."

Ou seja o texto diz que algumas pessoas acreditam que tomar vitamina B ou comer alho faz elas
ficarem MENOS atrativas para os mosquitos.
E a alternativa D) diz que:

"Um dos mitos em relação as pessoas serem MAIS atraentes para os mosquitos está na ingestão de
vitamina B."

Logo, a alternativa dá a entender que as pessoas acreditam que tomar vitamina B as deixa MAIS
atraentes  para  os  mosquitos  fato  o  qual  está  em desconformidade  com a  afirmação  presente  no
texto  que  afimar  que  as  deixa  MENOS atraentes.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

A questao  deverá ser anulada visto que houve uma troca de palavras na alterantiva "d". A palavra
deveria ser "menos" e não "mais"
Resposta (Banca): ANULAR QUESTÃO

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Lingua Estrangeira  - Inglês (Questões de 13-18)
N° da Questão: 16
Interessado(a): Angelice Sena Santos Gomes

Questionamento (Candidato):

A questão pede a alternativa incorreta e a letra B realmente esta incorreta.
Entretanto, a questão D também está incorreta.
Isso se justifica pelo fato de que o texto dado pela questão diz que:

"Some people falsely think having "sweet blood" or your blood group are factors and others believe
taking vitamin B or eating garlic makes peoples LESS attractive to mosquitoes..."

Ou seja o texto diz que algumas pessoas acreditam que tomar vitamina B ou comer alho faz elas
ficarem MENOS atrativas para os mosquitos.
E a alternativa D diz que:

"Um dos mitos em relação as pessoas serem MAIS atraentes para os mosquitos está na ingestão de
vitamina B."

Logo, a alternativa dá a entender que as pessoas acreditam que tomar vitamina B as deixam MAIS
atraentes  para  os  mosquitos  fato  o  qual  está  em desconformidade  com a  afirmação  presente  no
texto  que  afimar  que  as  deixa  MENOS atrativas.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

A questao  deverá ser anulada visto que houve uma troca de palavras na alterantiva "d". A palavra
deveria ser "menos" e não "mais"
Resposta (Banca): ANULAR QUESTÃO

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Lingua Estrangeira  - Inglês (Questões de 13-18)
N° da Questão: 16
Interessado(a): Camila Freire da Paixão

Questionamento (Candidato):

assinalar a alternativa que NÃO condiz com a ideia do texto, porém havia duas respostas certas , a
resposta B: que dizia que fator sanguíneo é um elemento determinante para atrair motivos, e a D:
que afirma que um dos mitos  mais atraentes os mosquitos e está na ingestão de vitamina B, sendo
que  o  texto  afirma  o  contrário,  que  é  um fator  que  nos  torna  menos  atraente.  Linha  37:  “others
believe  taking  vitamin  B  or  eating  garlic  makes  people  LESS  attractive  to  mosquitoes”
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

A questao  deverá ser anulada visto que houve uma troca de palavras na alterantiva "d". A palavra
deveria ser "menos" e não "mais"
Resposta (Banca): ANULAR QUESTÃO

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Lingua Estrangeira  - Inglês (Questões de 13-18)
N° da Questão: 16
Interessado(a): Gisele Lúcia Canto Gomes

Questionamento (Candidato):

A questão pede a alternativa incorreta e a letra B) realmente esta incorreta.
Entretanto, a questão D) também está incorreta.
Isso se justifica pelo fato de que o texto dado pela questão diz que:

"Some people falsely think having "sweet blood" or your blood group are factors and others believe
taking vitamin B or eating garlic makes peoples LESS attractive to mosquitoes..."

Ou seja o texto diz que algumas pessoas acreditam que tomar vitamina B ou comer alho faz elas
ficarem MENOS atrativas para os mosquitos.
E a alternativa D) diz que:

"Um dos mitos em relação as pessoas serem MAIS atraentes para os mosquitos está na ingestão de
vitamina B."

Logo, a alternativa dá a entender que as pessoas acreditam que tomar vitamina B as deixa MAIS
atraentes  para  os  mosquitos  fato  o  qual  está  em desconformidade  com a  afirmação  presente  no
texto  que  afimar  que  as  deixa  MENOS atrativas.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

A questao  deverá ser anulada visto que houve uma troca de palavras na alterantiva "d". A palavra
deveria ser "menos" e não "mais"
Resposta (Banca): ANULAR QUESTÃO

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Lingua Estrangeira  - Inglês (Questões de 13-18)
N° da Questão: 16
Interessado(a): Juan Guilherme Abreu Pereira

Questionamento (Candidato):

A questão 16 apresenta contradição. No texto as informações erradas são descritas por dois mitos
mostrados na letra B e D.  Sendo as duas errôneas.  Alem disso,  na letra D a alternativa aponta o
mito  de  que  "pessoas  que  ingerem  vitamina  B  são  mais  propensas  à  atração  de  mosquitos",
enquanto  no  texto  o  mito  é  aponta  ter  o  efeito  ao  contrário  "makes  people  LESS  attractive".
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

A questao  deverá ser anulada visto que houve uma troca de palavras na alterantiva "d". A palavra
deveria ser "menos" e não "mais"
Resposta (Banca): ANULAR QUESTÃO

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Lingua Estrangeira  - Inglês (Questões de 13-18)
N° da Questão: 16
Interessado(a): Pietra Bezerra Prestes

Questionamento (Candidato):

A alternativa  mostrada  no  gabarito  preliminar  é  letra  B,  quando  na  verdade  a  questão  tem duas
respostas corretas, a letra D seria a outra, pois o mito correto seria que ingestão de vitamina B faz
as pessoas menos atraentes, não mais, como diz a alternativa, e a questão procura a INCORRETA.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

A questao  deverá ser anulada visto que houve uma troca de palavras na alterantiva "d". A palavra
deveria ser "menos" e não "mais".
Resposta (Banca): ANULAR QUESTÃO

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Lingua Estrangeira  - Inglês (Questões de 13-18)
N° da Questão: 16
Interessado(a): Renata Ledo Moreira

Questionamento (Candidato):

No texto fala "And others believe taking vitamin B or eating garlic makes people LESS atractive to
mosquitoe"  e  na  alternativa  D  é  afirmado  que  um dos  mitos  em relação  às  pessoas  serem MAIS
atraentes  para  os  mosquitos  está  na  ingestão  da  vitamina  B,  o  que  torna  a  alternativa  incorreta.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

A questao  deverá ser anulada visto que houve uma troca de palavras na alterantiva "d". A palavra
deveria ser "menos" e não "mais"
Resposta (Banca): ANULAR QUESTÃO

Data de Publicação: 10/12/2019



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

Disciplina: Lingua Estrangeira  - Inglês (Questões de 13-18)
N° da Questão: 16
Interessado(a): Vitoria Muniz Façanha

Questionamento (Candidato):

Motivo do recurso: Possui duas alternativas corretas.

Explicação:
A questão pede a alternativa incorreta e a letra B) realmente esta incorreta.
Entretanto, a questão D) também está incorreta.
Isso se justifica pelo fato de que o texto dado pela questão diz que:

"Some people falsely think having "sweet blood" or your blood group are factors and others believe
taking vitamin B or eating garlic makes peoples LESS attractive to mosquitoes..."

Ou seja o texto diz que algumas pessoas acreditam que tomar vitamina B ou comer alho faz elas
ficarem MENOS atrativas para os mosquitos.
E a alternativa D) diz que:

"Um dos mitos em relação as pessoas serem MAIS atraentes para os mosquitos está na ingestão de
vitamina B."

Logo, a alternativa dá a entender que as pessoas acreditam que tomar vitamina B as deixa MAIS
atraentes  para  os  mosquitos  fato  o  qual  está  em desconformidade  com a  afirmação  presente  no
texto  que  afimar  que  as  deixa  MENOS atrativas.
Solicitação de Alteração de Gabarito (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

A questao  deverá ser anulada visto que houve uma troca de palavras na alterantiva "d". A palavra
deveria ser "menos" e não "mais"
Resposta (Banca): ANULAR QUESTÃO

Data de Publicação: 10/12/2019


