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QUESTÃO NÚMERO 5

NOSSO GABARITO PRELIMINAR: E.

GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: D.

RECURSO

O enunciado pede abreviatura corretamente grafada. Ora, a abreviatura é um processo diferente do
processo de abreviação vocabular. A abreviação é também chamada de redução (pedaços de palavra no
lugar da palavra completa: moto em lugar de motocicleta; foto em lugar de fotografia). A abreviatura
consiste em representar palavra por letra ou sílaba com ou sem ponto (núm. = número; num. = numeral;
h = hora). A abreviação pode ocorrer também na forma de sigla ou de acrônimo: a sigla representa o
nome de instituições com suas iniciais ou parte de palavras sem ponto (ONU, Petrobras); o acrônimo é a
sigla que utiliza partes de palavras (Petrobras). Uma forma de abreviatura está presente nos símbolos
internacionais do sistema de medidas: h (hora), m (metro), g (grama), J (Joule), s (segundo), min
(minuto), K (Kelvin), W (Watt)... Os símbolos internacionais não recebem ponto, diferentemente das
demais abreviaturas (p. = página; apto. = apartamento). – Fonte: Manual de Padronização de Textos do
Senado Federal.



(A) A abreviatura “p.” corresponde a “página”, segundo a ABNT, e não a “Porto” em “Porto Alegre”.
A sigla (iniciais e ou partes de palavras) “POA” é um código IATA para uso dos aeroportos.

(B) Os símbolos do sistema internacional de unidades são grafados sem “s” final de plural e com
letras minúsculas, a não ser que se trate de nome próprio (K = Kelvin, nome do cientista). Então
a grafia “13hs” está incorreta. Correção: 13h.

(C) A letra “S.” maiúscula abrevia a palavra “São”, por exemplo, em “São João” (S. João). Em “Santo
Antônio”, teríamos de empregar “Sto.” para abreviar “Santo”.

(D) Aqui se trata de sigla (OMS), e não de abreviatura, como pede o enunciado. Mas a banca
aponta como abreviatura correta.

(E) RESPOSTA ADEQUADA. Como explicado na opção B: unidades do sistema internacional de
unidades são escritas como letra minúscula sem “s” final de plural (22h), e sem espaço entre o
numeral e o símbolo.

PEDIDO: alterar o gabarito preliminar de opção “D” para gabarito definitivo como opção “E”.

QUESTÃO NÚMERO 14

NOSSO GABARITO PRELIMINAR: D.

GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: B.

RECURSO:

(A) Argumento de autoridade apoia um ponto de vista em citação de pessoa com notório saber em
certa área do conhecimento. A frase dada mostrou ironia, e não citação de autoridade.

(B) Analogia busca esclarecer conceitos e abstrações por meio da aproximação com alguma
realidade concreta (Exemplo: esclarecer a estrutura do átomo por meio da aproximação com o
sistema solar, para ajudar a compreender como os elétrons se distribuem em torno do núcleo
atômico). A frase dada apenas trouxe comparação de igualdade entre como um indivíduo
aprendeu (eu aprendi) e como os macacos aprendem (olhando seus pais) – isso não é analogia,
mas apenas comparação de igualdade. Veja-se: Comunicação em Prosa Moderna, Othon M.
Garcia, FGV.

(C) O apelo ao bom-senso procura demonstrar uma tese com apoio no entendimento
compartilhado e aceito pela maioria das pessoas. A frase dada apresentou ironia e humor.

(D) RESPOSTA. O argumento por redução ao absurdo procura invalidar uma tese ao mostrar como
chegamos a um absurdo quando assumimos tal tese como verdade (Irving Copi, Introdução à
Lógica, editora Mestre Jou). A tese geralmente aceita sobre a segurança das fechaduras é
mostrada como absurda com a afirmação de que “as fechaduras atraem os ladrões”; e esse
absurdo é reforçado pela afirmação de que “o arrombador não entra em casa aberta”.

(E) Uma opinião pessoal é mostrada em primeira pessoa singular (eu, meu, minha) e com base em
vivência pessoal. A frase dada é impessoal, pois emprega a construção de voz passiva sintética
(pode-se dizer). Trata-se de argumento por generalização (qualquer bobagem; sempre haverá
público).

PEDIDO: alterar o gabarito preliminar de opção “B” para o gabarito definitivo como opção “D”.



QUESTÃO NÚMERO 15

NOSSO GABARITO PRELIMINAR: E (questão com risco de divergência com a banca: talvez a banca aponte
a opção “C” como resposta, mas abaixo já se encontra fundamentação para eventual recurso).

GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: C (como previsto).

RECURSO:

(A) O advérbio “verdadeiramente” pressupõe oposição entre algo falso e aquilo que agora se toma
como verdade. Então, não se trata de confirmar uma ideia anteriormente expressa, mas sim de
substituir uma ideia anterior tomada como falsa por uma nova tomada como verdadeira.

(B) Os dois-pontos antecederam a enumeração das “duas coisas diferentes”.
(C) Imediatamente após os dois-pontos, aparecem as duas coisas diferentes citadas: saber e crer

que se sabe. Somente depois é afirmado que a ciência consiste em saber, mas isso não é uma
equivalência entre ciência e saber, e sim uma caracterização da ciência. Também é afirmado
depois que a ignorância está em crer que se sabe, mas isso também não é uma equivalência
entre ignorância e crer que se sabe, e sim uma caracterização da ignorância.

(D) São duas frases, e não somente uma. A primeira frase afirma a existência de duas coisas
diferentes. A segunda frase mantém essa diferença e insere novos elementos (ciência e
ignorância) caracterizados em paralelo pelas duas coisas diferentes citadas na primeira.
Poder-se-ia dizer que existem duas diferenças (ciência difere de ignorância, assim como saber
difere de crer que se sabe) e duas igualdades ou semelhanças (ciência está para saber, assim
como ignorância está para crer que se sabe).

(E) RESPOSTA. Paralelismo significa construção com a mesma estrutura entre orações
coordenadas. A presença do ponto-e-vírgula já indica coordenação. A estrutura é a mesma: na
primeira oração, temos o sujeito (a ciência), o verbo que regeu preposição “em” (consiste) e
seu complemento (em saber); na segunda oração, apesar da ordem invertida, também temos o
sujeito (a ignorância), o verbo que regeu preposição “em” (está, no sentido de localização, e
não de verbo de ligação) e seu complemento (em crer que se sabe). Para mais evidenciar o
paralelismo, podemos notar a presença de complemento oracional nas duas orações: “em
saber”, na primeira; e “em crer que se sabe” na segunda. Veja-se: Comunicação em Prosa
Moderna, Othon M. Garcia, FGV.

PEDIDO: alterar o gabarito preliminar como opção “C” para gabarito definitivo como opção “E”.

QUESTÃO NÚMERO 17

NOSSO GABARITO PRELIMINAR: E.

GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: C.

RECURSO:

(A) Sem ambiguidade: a expressão “os primeiros” retoma com clareza “comprimidos”.



(B) Sem ambiguidade: a forma verbal “durem” assume o plural em referência clara a “mal nem
bem”.

(C) Sem ambiguidade: o predicado “é comum” só se refere ao sujeito “mais invasões de terras”.
Registre-se o erro na concordância verbal de “é comum” (singular) com o sujeito “mais invasões
de terras” (plural). Aqui não é possível ambiguidade, apesar do evidente erro gramatical.

(D) Sem ambiguidade: a forma verbal “produzem” assume o plural em referência clara ao sujeito
composto “as fazendas e os campos”.

(E) RESPOSTA. Possível ambiguidade: pode-se entender que o diretor e o secretário partiram juntos
em viagem com o mesmo destino, ou que partiram ao mesmo tempo (viajaram juntos) e cada
um com destino diferente. Lembremos que o enunciado pedia apenas a “possível ambiguidade”.

PEDIDO: alterar o gabarito preliminar como opção “C” para o gabarito definitivo como opção “E”.

QUESTÃO NÚMERO 20

NOSSO GABARITO PRELIMINAR: A

GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: C.

RECURSO:

(A) RESPOSTA. O pensamento de caráter geral apareceu no início (justiça é consciência de toda a
humanidade), e o apoio em analogia com o sentir de toda a humanidade apareceu na segunda
frase (quem reconhece a voz da consciência também reconhece a voz da justiça, ou seja, assim
como a justiça é consciência de toda a humanidade, assim também o ato de ouvir/sentir a
consciência é ato de ouvir/sentir e reconhecer a justiça)

(B) Não foi indicada opinião pessoal, pois está ausente a primeira pessoa singular e não aparece
juízo subjetivo nem experiência própria. Em vez de visão particular, aparece visão universal.

(C) A conjunção “mas” poderia indicar ressalva em outro contexto. Ressalva implica aceitação
parcial, com exceção: Comunicação em Prosa Moderna, Othon M. Garcia, FGV. Neste contexto
do pequeno texto dado, a conjunção “mas” mostrou substituição entre o negativo (não é uma
consciência pessoal) e o afirmativo (é a consciência de toda a humanidade). Pode entrever
contra-argumentação, com esclarecimento de uma tese apresentada na primeira frase, mas não
se poder aceitação parcial (ressalva) com exceção.

(D) Não foi mostrado conhecimento alheio, mas sim foi afirmada uma tese universal na primeira
frase e depois foi esclarecida na segunda frase.

(E) Não houve parecer (julgamento) nem uma destinação do texto ao cidadão comum em reflexão
sobre a vida. Tratava-se de tese defendida sobre a natureza da justiça e sua relação com a
consciência universal da humanidade.



PEDIDO: alterar o gabarito preliminar de opção “C” para o gabarito definitivo como opção “A”.


