GRADUAÇÃO EM LETRAS - LIBRAS LICENCIATURA 2020
Respostas aos pedidos de recurso recebidos
RECURSO 1
Recurso de: Edmar Antonio Coelho
Prova: 1 - Libras
Questão: 11
Descrição/Fundamento do recurso:
A forma que a figura foi apresentada começando com a geminação e terminando com o
crescimento, dar se a entender que a umidade não seria mais importante nesta fase tendo em
vista que já tem o componente água onde já setaria úmido, o material orgânico é mais
importante para o crescimento.
-RESPOSTA: RECURSO INDEFERIDO
A figura ilustra o processo de germinação. Para isso, a semente precisa principalmente de água,
oxigênio e temperatura adequada. A alternativa “material orgânico” está incorreta, uma vez
que o embrião se utiliza das reservas nutricionais contidas no endosperma. Adicionalmente, o
recurso argumenta que a “umidade não seria mais importante nesta fase tendo em vista que já
tem o componente água onde já setaria úmido”. Tal informação é incorreta, uma vez que a
captação de água é fundamental tanto na fase de embebição da semente quanto na fase de
indução do crescimento. Assim, a quantidade de água absorvida deve ser suficiente não
somente para iniciar a germinação, mas também para garantir que o desenvolvimento do
embrião ocorra até o fim.
Resposta correta: Alternativa A.

RECURSO 2
Recurso de: Edmar Antonio Coelho
Prova: 1 - Libras
Questão: 14
Descrição/Fundamento do recurso:
o chocolate é 2/5 de um todo e não 5/12, onde tem dois grupos um com 3 unidades e o outro
com duas unidades onde o chocolate esta presente em ambos.

--

DECISÃO: RECURSO INDEFERIDO
A fundamentação do recurso não condiz com a questão (14) da Prova em Libras. A questão (14)
versa sobre o conteúdo de calorimetria e não tem nenhuma relação com frações ou com
chocolates.
Mesmo que o candidato tenha se equivocado quanto ao número da questão e esteja se
referindo à questão (16), o recuso continha sem fundamento e por isso deve ser indeferido.
A questão (16) indica que foram comprados 2 potes de sorvetes com a mesma quantidade. No
primeiro pote, há três sabores em proporções iguais: chocolate, coco e morango. Já no segundo
pote, há apenas dois sabores: chocolate e limão.
Nesse sentido, o primeiro pote possui 1/3 + 1/3 + 1/3 de sorvete e o segundo pote tem 1/2 +
1/2 de sorvete. Contudo, é preciso frisar que são 2 potes de sorvetes.
Se quisermos obter a quantidade de chocolate presente nos dois potes é preciso fazer:
(1/3 + 1/2)/2 = (5/6)/2 = (5/6)*(1/2) = 5/12.
Resposta correta: Alternativa C.

RECURSO 3
Recurso de: Wesley Klismann Ferreira Valério
Prova: 1 - Libras
Questão: 16
Descrição/Fundamento do recurso:
Se vc igualar os denominadores Fica 3/6 + 2/6= (3 + 2)/6=(5/6) Se responder "5/12", pois as
duas frações são irredutíveis não tem como elas serem iguais

--

DECISÃO: RECURSO INDEFERIDO
A questão indica que foram comprados 2 potes de sorvetes com a mesma quantidade. No
primeiro pote, há três sabores em proporções iguais: chocolate, coco e morango. Já no segundo
pote, há apenas dois sabores: chocolate e limão.
Nesse sentido, o primeiro pote possui 1/3 + 1/3 + 1/3 de sorvete e o segundo pote tem 1/2 +
1/2 de sorvete. Contudo, é preciso frisar que são 2 potes de sorvetes.
Se quisermos obter a quantidade de chocolate presente nos dois potes é preciso fazer:
(1/3 + 1/2)/2 = (5/6)/2 = (5/6)*(1/2) = 5/12.
Resposta correta: Alternativa C.

RECURSO 4
Recurso de: Gustavo Crelier Rial
Prova: 2 – Língua Portuguesa como Segunda Língua
Questão: 23
Descrição/Fundamento do recurso:
Eu li no texto de português sobre que refugidos sírios doa marmitas para idoso em quarentena.
A pergunta a frase “ marque alternativa em que a expressão em negrito foi explicada conforme
o texto. Eu marquei letra C) “[...] quero fazer algo em troca para de SUA TERRA NATAL para o
nosso país.”” -A expressão “ SUA TERRA NATAL” se refere ao BRASIL. Só que vi o gabarito era B
resposta. Eu não consigo sem entender, o que acompanhei na frase, antes de li no texto diz; “Ele
se mudou para o Brasil e resolveu abrir um restaurante de comida árabe, trazendo os sabores
de sua terra natal para o nosso país”. Eu pensei que assim não era o Natal aqui no Brasil, era
quer dizer sente de saudade na terra de natal em Sírio de comida árabe... Por isso.. não
concordei a responda letra B) são as pessoas que mais precisam “NESSE MOMENTO”. -A
expressão “nesse momento” se refere ao momento crise. Assim que eu li no texto diz; Sei como
esse tipo de situação é difícil para os idosos: eles necessitam de alimentação e de cuidados. Por
isso, começamos a trabalhar com eles, porque são as pessoas que mais precisam nesse
momento. Então, a frase não era momento crise, não tem mostrar contexto “crise” se for
estivesse a crise situação era numa guerra em sírio. Para mim difícil de entender em português...
Gostaria assim explicar melhor. Assim. Eu espero que confere no gabarito. Obrigado.

DECISÃO: RECURSO INDEFERIDO
O objetivo da questão era que o candidato identificasse a única opção em que a expressão em
negrito foi explicada corretamente. A resposta correta é a opção (B): nesta opção, a expressão
“nesse momento” se refere ao momento de crise vivido durante a pandemia pelos idosos, que
Talal compara ao momento de crise vivido pelos sírios durante a guerra. Veja o trecho do 4º
parágrafo: “Durante a guerra, por causa das bombas, a gente tinha de ficar em casa. Sei como
esse tipo de situação é difícil para os idosos: eles necessitam de alimentação e de cuidados. Por
isso, começamos a trabalhar com eles, porque são as pessoas que mais precisam nesse
momento.”
Sobre a opção (C), a expressão “sua terra natal” (significado: terra onde a pessoa nasceu) se
refere ao país onde Talal nasceu – a Síria. Veja a passagem: “[...] trazendo novos sabores de sua
terra natal para o nosso país” – esta passagem está dizendo que Talal trouxe as comidas de sua
terra natal (= Síria) para o nosso país (= Brasil).

