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Sugestões de Recurso
Parte I - Espanhol (Caderno: Alice)
(6) De acuerdo com el según párrafo del texto, los preceptores...
Primeiramente, os “juízos” fazem referência à faculdade de avaliar os seres ou as coisas. De maneira
geral, são julgamentos que não estariam na alçada da reflexão filosófica (pelo menos NO TEXTO)
conforme proposto na avaliação.
Além disso, existe um erro de escrita que pode ter induzido ao erro dos vários candidatos e alunos
nossos. No texto do item está escrita a preposição SEGÚN, quando deveria estar escrita a palavra
SEGUNDO (numeral ordinal ou numeral adjetivo). Portanto, desde o ponto de vista formal e material,
sugere-se a ANULAÇÃO do item.

(8) Del texto se puede deducir que Nora no se sentia valorada...
Embora o texto faça parte do livro Casa de muñecas, seguindo o comando da prova que diz DE
ACUERDO CON EL TEXTO, não há forma alguma de tirar desse trecho do livro alguma dedução
relacionada ao LAR, dado que a limitação do trecho não nos permite afirmar que Nora sofria algum
menosprezo em sua casa. A fala de Nora relata que ela poderia não estar equiparada ao homem, mas
essa desigualdade não necessariamente deveria ser na sua casa, poderia ser no serviço. Uma vez que o
item é vago e extrapola o limite do pequeno trecho que nos foi apresentado, sugere-se a ANULAÇÃO do
item.

Parte II (Caderno: Alice)
(18) Por meio da comparação entre o fadinho e o chorado, os dois primeiros parágrafos...
No item, sugere-se adequadamente que o trecho em exame evidencia a superioridade lusitana frente à
formação da música brasileira, fatores textuais que foram redimensionados pelas alegorias “fadinho” e
“chorado”. No texto, Jerônimo “esquece-se” de sua guitarra, ação esta que revela a visão crítica de que
o ritmo, a beleza e o clima se firmam como uma cultura superior aos hábitos ibéricos. Tais informações
podem ser comprovadas, do ponto de vista textual e literário, pela brasilidade institucionalizada por
meio da música que “lhe deu uma bofetada” e a sensualidade que “lhe entonteceu a alma” e “acidulou
a garganta”, conforme se lê no último parágrafo do texto. Logo, sugere-se a alteração do gabarito do
item para CORRETO.

(21) Na opinião do padre Lopes, a modéstia de Simão Bacamarte era uma qualidade...
No texto, a posição defendida pelo personagem padre Lopes é que Simão Bacamarte tinha a modéstia
como a principal de suas qualidades. Confirma-se essa visão por meio dos trechos “Nenhum defeito?”,
“Nenhum vício?” e “boato duvidoso, pois é atribuído a padre Lopes que, com tanto fogo realçara as
qualidades do grande homem” e observa-se que poucos defeitos e vícios padre Lopes conferia à
personalidade de Simão Bacamarte e, mesmo que de caráter duvidoso. Dessa forma, o item proposto é
coerente e sugere-se a alteração do gabarito do item para CORRETO.
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(25) Considerando os aspectos linguísticos do texto, assinale a opção correta..
A questão 25 tem como objetivo avaliar os aspectos linguísticos do texto O Alienista, de Machado de
Assis. O gabarito considerou o item B como correto. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida
por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que há diferença entre explicar e justificar, ainda
que, muitas vezes sejam consideradas sinônimas. A oração “pois, é atribuído ao Padre Lopes” (l.46)
encerra uma explicação do narrador para sua afirmação de que o boato que corria em Itaguaí tinha
caráter duvidoso, uma vez que explicar, de maneira geral, é tornar clara e inteligível uma ideia, ser
compreendido. Justificar, por sua vez, no sentido original da palavra, tem a ver com justiça, explicar com
razões plausíveis algo que anteriormente possa ter sido mal compreendido, o que efetivamente não
ocorre no texto. Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover
a ANULAÇÃO de gabarito da referida questão.

(43) Descartes foi um dos expoentes do Racionalismo, que considera...
O emprego do conceito “racionalismo” junto com o termo “desnecessário” torna o item ambíguo, de
acordo com The Cambridge Dictionary of Philosophy p.788: “ Racionalismo, a posição de que a razão
tem precedência sobre outras maneiras de adquirir conhecimento, ou, mais radicalmente, que ela é o
único caminho para o conhecimento”. O item faz referência à filosofia de Descartes, o mesmo
dicionário diz sobre a obra do Filósofo: “ Talvez paradoxalmente, o experimento é importante para a
obra científica de Descartes. Contudo o seu interesse primário está na explicação teórica dos fenômenos
e, embora sua definição não seja clara.”
Soma-se a isso o fato de o termo racionalismo ser aplicado, muitas vezes, no que compete a origem do
conhecimento e no item usa-se “obtenção de conhecimento”, o que novamente torna o item ambíguo,
pois podemos associar “obtenção” a uma perspectiva inatista ou como forma secundária de adquirir
conhecimento. Com base nesses questionamentos e em suas múltiplas interpretações, não aceitas
universalmente, sugere-se a ANULAÇÃO do item.

(44) O método cartesiano se fundamenta na dúvida hiperbólica, que consiste...
O item afirma que a dúvida hiperbólica de Descartes não se aplica a capacidade do método de revelar
verdades, contudo as verdades cartesianas são concluídas antes do método, essas são claras e distintas.
O método não é isento de dúvidas, o que se torna isento de ser duvidado são as verdades claras e
distintas e elas não abarcam o método.
Soma-se a isso que na passagem da sua quarta meditação Descartes afirmar que: “ Mas cada um de nós
pode, todavia, evitar o erro, contanto que nos lembremos de negar o consentimento ao juízo nestes
casos duvidosos e limitar-nos às ideias claras e distintas do intelecto puro. ”
Logo, o método é passível de dúvida já que ele não é uma ideia clara e distinta, e sugere-se a alteração
do gabarito do item para ERRADO.

(47) Para aumentar a frequência do som emitido por uma corda de violão...
O verbo “deve-se” implica que, para aumentar a frequência, é necessário aumentar a tensão na corda.
Contudo, é possível aumentar-se a frequência do som emitido pela corda ao pressioná-la em uma das
casas, diminuindo o comprimento da parte vibrante. Assim, sugere-se a alteração do gabarito do item
para ERRADO.
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(69) O texto apresenta elementos característicos da tipologia expositiva e destina-se...
O item propõe que o texto correlato apresenta traços linguísticos que pertencem à tipologia expositiva,
informação esta de caráter correto, uma vez que a predominância das estruturas sintáticas é marcada
pelo uso de orações em formato de Sujeito + Verbo de Ligação + Predicativo. Além disso, no texto, são
eliminadas as diversas classificações tipológicas: narrativas em decorrência da ausência de elementos
padrões, como narrador, fato, discurso, personagens; dissertativas em virtude de não haver natureza de
convencimento ou de convencimento em torno de um projeto de tese e injuntivas, haja vista a não
intencionalidade instrutiva. Desse modo, a classificação adequada e coerente é considerar o texto como
expositivo.
Quanto à intenção discursiva, observa-se evidentemente que a informação latente no texto é a
apresentação de alternativas plausíveis de uso de materiais biodegradáveis na consolidação de um estilo
de vida mais saudável e ecológico. Dessa forma, o item proposto é coerente e sugere-se a alteração do
gabarito do item para CORRETO.

