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PARTE I – LÍNGUA INGLESA 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

1 C - Deferido c/ anulação 
Não é possível afirmar, a partir do texto, que a poluição de rios não é uma preocupação na cidade de Nova Iorque. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

2 C  - Deferido c/ anulação 
A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, razão pela qual se opta pela anulação. 

15 C  E  Deferido c/ alteração 
Segundo o texto, no primeiro mês existe a possibilidade de pagamento adiantado (por meio de cadastro em um sítio eletrônico) e, também, a vencer, por meio de uso de 
cartão de crédito. Portanto, pagamento no momento do uso não é a única possibilidade mencionada no texto. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 
PARTE II  
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
10 C  E  Deferido c/ alteração 

Ao contrário do afirmado no item, o conceito Kantiano de amizade não pode corresponder a qualquer um dos tipos de amizade propostos por Aristóteles. Dessa forma, opta-
se pela alteração do gabarito. 

28 E  C Deferido c/ alteração 
De fato, o item é correto, visto que o termo isolado por travessões (“uma segunda-feira, do mês de maio”) expressa um detalhe, uma explicação, do termo adverbial que o 
antecede: “Naquele dia”. Esses termos estão relacionados ao tempo cronológico da narrativa. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

59 C  E  Deferido c/ alteração 
O sujeito da oração “Erra” é a oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo “quem presumir”, conforme descrito nas gramáticas normativas. Dessa forma, 
opta-se pela alteração do gabarito do item.  

108 C  E  Deferido c/ alteração 
O período correto seria final século VIII e início século IX, motivo pelo qual se opta pela alteração do gabarito do item.  

 
PARTE III 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
10 C  E  Deferido c/ alteração 

De fato, o carbono a que a hidroxila está ligada não tem oxidação igual a zero, motivo pelo qual se opta pela alteração do gabarito.  
17 C  E  Deferido c/ alteração 

O bipedalismo não é característica geral de primatas, motivo pelo qual se opta pela alteração do gabarito.  
36 A  - Deferido c/ anulação 

Os gráficos apresentados podem ser interpretados de diferentes formas, motivo pelo qual se opta pela anulação do item. 
46 E  C  Deferido c/ alteração 

De fato, o conteúdo do item está inteiramente correto, motivo suficiente para a alteração de gabarito. 
49 23  31 Deferido c/ alteração 

Os dados apresentados no item permitem concluir que os genes A e B estão ligados. Dessa forma, a chance de o animal ter as características explicitadas, multiplicada por 
mil, é de 31, motivo pelo qual se opta pela alteração do gabarito do item.  

65 E - Deferido c/ anulação 
Não há informações suficientes para o julgamento objetivo do item, motivo suficiente para sua anulação. 

103 C  E  Deferido c/ alteração 
Ao contrário do afirmado no item, Mollusca é um filo, motivo pelo qual se opta pela alteração do gabarito. 

104 C  - Deferido c/ anulação 
A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 

150 E  C  Deferido c/ alteração 
De fato, o conteúdo do item está inteiramente correto, razão suficiente para a alteração de gabarito. 

 
 


