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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Questões da MANHÃ

Matéria: Língua Estrangeira - Inglês

Número da questão: 1

Resposta aos Recursos
Este recurso não se refere à prova de Língua Inglesa.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Língua Estrangeira - Espanhol

Número da questão: 1

Resposta aos Recursos
O recurso não procede. A notícia, publicada em 2022, diz respeito a um experimento realizado em 2018 e divulgado  em
colunas ao longo de 2019. Ao mencionar “cuando aún no conocíamos sobre encierros y aislamientos”, a jornalista explicita
que durante o período de aplicação do experimento e publicação das colunas não se havia experienciado, coletivamente, o
isolamento social e o fenômeno conhecido como lockdown. Considerando o ano de publicação do texto, é possível inferir
que os termos “encierros” e “aislamientos”, fazem referência ao momento de pandemia de COVID-19, experienciado em
nível global, o que se ratifica por meio da flexão do verbo “conocer” em 1ª pessoa do plural (“conocíamos”). Sendo assim, a
resposta apontada pelo gabarito é a correta.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Língua Estrangeira - Inglês

Número da questão: 5

Resposta aos Recursos
Os recursos procedem.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Língua Estrangeira - Inglês

Número da questão: 6

Resposta aos Recursos
Na questão 6, a alternativa correta é a B, conforme está no gabarito. O recurso está equivocado.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Língua Portuguesa

Número da questão: 11

Resposta aos Recursos
O recurso alega que não há alternativa correta a ser assinalada. Segundo o candidato, a resposta dada em E serviria
apenas como pano de fundo para orientar uma reflexão sobre os discursos de ódio que têm ocorrido nas mais diferentes
situações sociais. Porém, essa leitura é equivocada, pois não é ela o ponto de reflexão. Deve-se considerar que todo o
engendramento do texto parte, desenvolve-se e é finalizado sob a tese de que não há um lado, no caso, seja da perspectiva
masculina ou feminina, que possa se beneficiar das consequências da lógica do discurso que rege a tese da dominação
masculina (pelo contrário). Essa lógica, segundo o texto, implica de forma nefasta sobre ambos os sujeitos, dando origem a
uma, dentre outras células, mantenedora dos discursos de ódio. Recurso NÃO procede.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Língua Portuguesa

Número da questão: 13

Resposta aos Recursos
Recursos que apontam a alternativa d) como CORRETA. 
Recursos NÃO procedem. No texto, vários turnos de fala dos alunos aparecem destacados pelo uso das aspas; por
exemplo, conforme os dois recortes que seguem, o que já sinaliza a alternativa d) como correta, por isso, não devendo ser
assinalada:
"Você está comparando o sofrimento das mulheres com o dos homens?";
A aluna reagiu agressivamente: "Mas os homens não precisam ser defendidos pelas mulheres. Eles são os agressores, os
inimigos, não as vítimas. Todos os homens são culpados ou cúmplices da violência que as mulheres sofrem".

Recursos que questionam a clareza da comanda:
Recursos NÃO procedem. As alternativas que, porventura, referem-se a um trecho ou termo, são destacadas na comanda
(o que ocorre nas questões 10 e 12, por exemplo). No caso da instrução requerida pela comanda referente à questão 13,
isso não ocorre (não há um trecho específico). Portanto, a avaliação quanto ao uso das aspas aponta ao texto fonte de
consulta e não há um recorte apenas. 

Recurso que aponta a alternativa a) como correta:
Recurso NÃO procede. A alternativa a) está correta, pois as aspas aparecem demarcando, também, os turnos de fala da
professora. Por exemplo, em: 
"Ninguém está defendendo os machistas, só estamos refletindo sobre como a lógica da dominação masculina aprisiona
mulheres e homens. Não estamos diminuindo o sofrimento feminino, mas apenas mostrando que os homens também
sofrem. E sofrem calados."; ou, em: Quando perguntei: "O que todo homem é?"

Recursos que apontam não haver resposta correta a ser assinalada:
Recursos NÃO procedem. O candidato alega que a alternativa b) está correta, por isso, não poderia ser considerada a
resposta da questão, uma vez que ela solicitava a alternativa incorreta. Contudo, a resposta que compõe a alternativa b)
afirma: [as aspas] “Marcam a ironia porque os homens também choram”, o que está incorreto, uma vez que a ironia é
determinada em função da presença do advérbio de negação que acompanha, no texto, o enunciado “Homem não chora”.
Ou seja, na alternativa b) não há ironia, o que há é uma constatação. É no texto, especificamente no fragmento, “Homem
não chora”, enunciado gerador dos subsequentes, que uma carga de ironia é posta em cena, justamente, porque os homens
choram. Assim, se a alternativa b) afirma que as aspas é que marcam a ironia, tem-se o erro, portanto, a resposta a ser
assinalada.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Literatura Brasileira

Número da questão: 15

Resposta aos Recursos
O recurso não deixa claro qual é o problema proposto, não deixando claro, por exemplo, qual a falha da alternativa B, bem
como não explicita qual o erro da alternativa C. Solicita-se clareza quanto ao que o recurso pretende emendar. Outrossim,
não é possível disponibilizar todos os textos, poemas, contos, romances, etc., no caderno de provas. O candidato deve fazer
uma leitura prévia do material, o qual é informado com bastante antecedência.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Literatura Brasileira

Número da questão: 16

Resposta aos Recursos
Os recursos procedem.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Literatura Brasileira

Número da questão: 17

Resposta aos Recursos
A coincidência temporal e histórica, isto é, a movimentação em torno da independência do Brasil, é o que eleva o indígena à
categoria de herói. Neste contexto, não se poderia falar em herói negro, ainda escravizado, tampouco em branco/europeu,
haja vista que simbolizava o descobridor/explorador. Veja-se que posteriormente, na segunda e na terceira gerações
românticas, os temas vão para o mal do século e temáticas sociais, aproximando-se e antecipando o Realismo.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Literatura Brasileira

Número da questão: 18

Resposta aos Recursos
O argumento não se sustenta, pois trata-se especificamente do termo "Marília de Dirceu", título da obra poética, e não de
toda e qualquer ocorrência que apareça a preposição DE. Ademais, não faz sentido a citação da utilização da preposição DE
para justificar e desqualificar a questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:



Concurso Vestibular Unioeste 2022

Página 11 de 41

Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Literatura Brasileira

Número da questão: 20

Resposta aos Recursos
O recurso não se refere à questão em tela.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Literatura Brasileira

Número da questão: 21

Resposta aos Recursos
Nota-se claramente no poema a denúncia de uma sociedade hipócrita e corrupta em todos os seus segmentos sociais,
notadamente pelo fato de que na formação da sociedade brasileira, em seus primórdios, a exemplo da Idade Média, nobreza
e clero se juntavam para a manutenção do poder. Portanto, a única assertiva incorreta é aquela que afirma que “Anjo bento”
refere-se a Satanás.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Questões da TARDE

Matéria: Geografia

Número da questão: 1

Resposta aos Recursos
Os recursos não procedem.  São destinados a outras matérias.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Geografia

Número da questão: 2

Resposta aos Recursos
Segundo os recursos impetrados, na sub-região meio norte a vegetação seria predominantemente amazônica, o que não é
correto. A vegetação predominante da sub-região meio norte é a mata de cocais, carnaúbas e babaçus. Já quanto ao
recurso que indica que a região agreste teria produção exportadora, afirma-se que ela não é importante nesta sub-região e
sim no Sertão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Geografia

Número da questão: 4

Resposta aos Recursos
Sobre o conceito de matéria-prima entende-se que ela é substância utilizada para a fabricação dos mais variados bens,
podendo ser natural ou transformada. A matéria-prima natural pode ser de origem vegetal, animal ou mineral; já as
transformadas sofrem transformações iniciais para serem utilizadas na indústria. Os michochips, mencionados na questão,
não são matéria-prima, mas sim componentes dos carros, já que neles são agregadas outras tecnologias. Pelo que foi
explanado no texto, foi a industrialização de semicondutores para os carros que foi afetada, e não a falta de matéria-prima.
Isso porque o processamento desses microchips é muito concentrada. Quanto à concentração industrial, essa é frisada em
vários pontos do texto, tais como: “Entre as últimas, a globalização e o modo como a indústria organiza o abastecimento de
seus componentes”; “ISSO PORQUE A maioria deles, porém, fabrica os componentes com chips de apenas uma única
fonte: a indústria taiwanesa TSMC”; “No campo de semicondutores, sete fornecedores cobrem 98% da demanda”. No caso
específico da produção de semicondutores, a concentração industrial é difícil de ser resolvida rapidamente, com a instalação
de novas plantas industriais, já que as unidades industriais requerem tecnologia de precisão para a fabricação dos seus
produtos.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: História

Número da questão: 11

Resposta aos Recursos
Na alternativa C, está indicado que os princípios do iluminismo radical influenciaram a Revolução Francesa e Americana,
não que eles foram INTEGRALMENTE aplicados, portanto, a alternativa deve ser mantida como correta.

Quanto a opção B, ela também está correta, pois informa que a presença de alguns postulados do iluminismo em diferentes
Constituições nacionais contemporâneas não significa sua aplicação prática e absoluta nas relações sociais. Um exemplo
pode ser encontrado na condenação aos preconceitos raciais presente na letra da Constituição Brasileira de 1988. Essa
condenação, por sua vez, não significa que nas relações sociais cotidianas o preconceito tenha desaparecido absolutamente
e/ou completamente.

A questão deve ser mantida, pois a alternativa B informa que a presença de princípios do iluminismo em diferentes
constituições nacionais não significa que eles necessariamente tenham existência nas relações sociais, portanto, ela não
está afirmando que tais princípios não conheceram nenhum tipo de aplicação social. Por sua vez, afirmar que o Brasil seguiu
a vertente radical do iluminismo é ignorar toda a historiografia produzida sobre a recepção do iluminismo no Brasil e em
Portugal que, historicamente, tem indicado que a vertente hegemônica da ilustração nesses locais foi a moderada. Um
exemplo prático disso é o de que o Brasil foi a única nação do continente americano que realizou sua “independência” e
manteve a monarquia como regime de governo. Novamente estamos diante de uma questão de interpretação da assertiva,
pois ela está a afirmar que a vertente moderada foi preponderante, não que a radical não tenha exercido nenhuma influência
no país.
Quanto a alternativa D, ela se refere à Inconfidência Mineira como um acontecimento histórico que, como tal, teve sua
existência histórica influenciada pelo iluminismo. Assim, não está em foco a revolta como o recurso indica, mas a sua
influência iluminista. Em outros termos, a assertiva se refere ao acontecimento historiograficamente chamado de
Inconfidência Mineira, independentemente da forma como ele ocorreu. Dessa forma, como acontecimento histórico a
Inconfidência tem uma história própria, a qual é importante no Brasil do século XVIII e foi diretamente influenciada pelos
princípios do iluminismo. Por fim, como acontecimento histórico, necessariamente teve início, meio e fim. 

A assertiva da letra B informa que houve "o compartilhamento e a expansão dos valores e princípios do Iluminismo por
diversas regiões do mundo ao longo dos séculos XVII e XVIII", portanto, se, como pondera o recurso, ocorre "a edificação de
diversas teses que se consolidam entre a última década do século XVII e a primeira década do século XVIII", no final do
século XVII, os valores do Iluminismo, ainda que em sua fase inicial, foram discutidos, compartilhados e expandidos. A
assertiva está correta, pois ela não se refere unicamente ao século XVII, mas também ao XVIII.

A alternativa C indica que a Revolução Francesa e Americana foram influenciadas pelos princípios do Iluminismo radical,
não que elas realizaram a aplicação prática desses princípios.

Por fim, eleger qualquer outra alternativa que não a E como a correta implica, necessariamente, afirmar que as demais
estão incorretas, o que não se sustenta. Trata-se de uma questão que avalia o conhecimento global do candidato sobre o
tópico em tela e não somente pontos específicos. Questões assim formuladas são corriqueiras e tradicionais em concursos
das mais diversas esferas. Questão mantida.

Manter QuestãoDecisão da Banca:



Concurso Vestibular Unioeste 2022

Página 17 de 41

Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: História

Número da questão: 12

Resposta aos Recursos
Recurso destinado a outra questão, a qual já foi oportunamente respondida.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Filosofia

Número da questão: 15

Resposta aos Recursos
Atendendo aos recursos interpostos 
Respeitosamente temos a dizer que houve um problema técnico na confecção do gabarito e a resposta correta foi apontada
equivocadamente. Assim, na questão 15, de fato, a resposta incorreta é a opção C, qual seja: "Sócrates afirma que é
necessário haver uma causa ulterior, a qual, para constituir-se como verdadeira causa, deve pertencer à ordem do sensível".

Alterar Questão para CDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Filosofia

Número da questão: 16

Resposta aos Recursos
A questão 16 solicita que se indique, entre as alternativas, o par de opostos contraditórios. Seu enunciado traz uma citação
que esclarece que um par de opostos é formado por uma proposição afirmativa e uma negativa. Traz, ainda, um trecho em
que se esclarece que um par de opostos contraditórios é formado por uma proposição universal e uma não universal. A
única alternativa que apresenta um par de opostos contraditórios é, portanto, a C, uma vez que apenas ali as proposições
diferem tanto em qualidade (é/não é) como em quantidade (todo/algum). A alternativa A, em especial, traz duas proposições
universais, visto que ambas se referem à totalidade dos homens. Que o par de proposições apresentado em A não é
contraditório pode também ser inferido da parte final do enunciado da questão, onde se estabelece que a verdade de uma
de suas proposições implica a falsidade da outra e, inversamente, a falsidade de uma implica a verdade da outra. Embora
alguns recursos tenham indicado que as proposições de A não possam ser ambas verdadeiras, note que podem ser ambas
falsas (como, aliás, de fato o são).

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Filosofia

Número da questão: 17

Resposta aos Recursos
Atendendo aos recursos interpostos, respeitosamente temos a dizer que, em razão de problemas técnicos na confecção do
gabarito, a resposta saiu errada. Assim, na questão 17, a única alternativa que apresenta afirmação incorreta acerca das
narrativas utópicas dos séculos XVI e XVII é a “E”, qual seja, “… refletem a falta de imaginação de uma época incapaz de
projetar a felicidade no porvir”.

Alterar Questão para EDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Filosofia

Número da questão: 18

Resposta aos Recursos
Atendendo aos recursos interpostos 
Respeitosamente temos a dizer que houve um problema técnico na confecção do gabarito e a resposta correta foi apontada
equivocadamente. Assim, na questão 18, de fato, a resposta correta é a opção B, qual seja: "O desejo é da ordem da
imanência, submetendo toda e qualquer disposição do homem".

Alterar Questão para BDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Filosofia

Número da questão: 20

Resposta aos Recursos
Respondendo ao recurso impetrado salientamos que a afirmativa IV é incorreta por atribuir a intencionalidade apenas
eventualmente à consciência. Recurso NÃO procede.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Filosofia

Número da questão: 21

Resposta aos Recursos
Deve-se observar o movimento da argumentação, no enunciado: da 'ocultação do verdadeiro significado da práxis' chega-se
ao 'desaparecimento do mundo prático como cenário da ação', isto é, o télos da ação singular passa a ser governado pela
racionalidade técnica. Esse domínio anula, por fim, a práxis.
*
É necessário, também, distinguir entre ciência e técnica. É esta última que se toma, no enunciado, em sua "presumida
neutralidade ética".

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Sociologia

Número da questão: 26

Resposta aos Recursos
Recurso improcedente, já que o argumento do solicitante não se sustenta. A “fortuna”, conforme a concepção presente em
Maquiavel, indica exatamente o aspecto imponderável de toda ação política. A “virtù”, por outro lado, o par antitético de
“fortuna”, nomeia a capacidade de ação resoluta e eficaz, subordinando ou seduzindo a contingência ou “fortuna”.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Sociologia

Número da questão: 28

Resposta aos Recursos
Existe uma diferença fundamental entre imigrantes e refugiados. A questão 28 trata de refugiados abrigados em campos de
refugiados.

O item III trata exatamente da problematização levantada na citação de Michel Agier, no enunciado da questão. Mais
especificamente, o item III aborda o segundo componente do dispositivo humanitário, o princípio de cuidado aplicado aos
campos de refugiados, conforme o trecho abaixo: 

"O segundo componente do humanitário hoje é o conteúdo da própria intervenção: ao encarregar-se das vítimas, ela
instaura ao mesmo tempo o controle e os cuidados. O princípio do ‘care, cure and control’ se aplica idealmente nos campos
de refugiados, que são dispositivos policiais, alimentares e sanitários eficazes para o tratamento das massas vulneráveis".
 
Michel Agier está problematizando a condição de subcidadania de pessoas que permanecem em campos de refugiados,
vivendo isoladas, sob monitoramento, sem o mínimo que garanta a dignidade humana. Embora haja a intervenção de
entidades internacionais, o conteúdo dessas intervenções mantém o status quo desses refugiados. 
É neste sentido que Michel Agier deixa clara a sua crítica a respeito do dispositivo internacional voltado aos refugiados (o
dispositivo humanitário). No início da questão há uma menção clara sobre a problematização:

"Em resumo, três elementos constituem atualmente o humanitário como fator indispensável à edificação social e moral do
‘Império’, esse mundo coligado como uma única sociedade de controle em escala planetária...". 

O trecho de Michel Agier citado no enunciado NÃO enaltece o trabalho das organizações internacionais em campos de
refugiados. O trecho problematiza a atuação dessas entidades, conforme foi demonstrado acima. Portanto, o item I é
incorreto.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) assegura os direitos de refugiados no campo jurídico, mas a crítica
que Michel Agier apresenta no enunciado é justamente a ineficaz e problemática operacionalização desses direitos nos
campos de refugiados. O autor não acredita que o princípio do "care, cure and control", aplicado idealmente nos campos de
refugiados, seja a efetivação dos direitos humanos. Agier expõe uma tensão entre o ideal previsto (o que é escrito na
DUDH) e a efetivação prática (o que de fato é oferecido a esses sujeitos nesses casos extremos). 
O autor deixa claro que são "dispositivos policiais, alimentares e sanitários" para o controle das massas vulneráveis. Agier
sequer menciona que se trata de políticas para sobrevivência, quanto menos a efetivação de direitos humanos. Nota-se
também no enunciado que Agier faz uma menção clara a respeito da violação de direitos: "os campos humanitários
situam-se nas margens, afastados dos locais de vida comuns, nos limiares da vida social e da vida, simplesmente". (ênfase
nos limiares da vida) 

Portanto, o item III está correto, e todo o conteúdo cobrado nele foi contemplado no enunciado.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Biologia

Número da questão: 29

Resposta aos Recursos
Recursos não procedem.

A questão explorou de forma geral uma relação ecológico comum nas florestas tropicais, sendo exemplificada pela relação
entre a Guapeva-vermelha, uma planta, e pequenos mamíferos como o Muriqui e o Bugio. Para responder à questão não há
necessidade do conhecimento das espécies in loco. 
O exemplo dado na questão trata de um padrão comum em que a base larga corresponde ao nível trófico dos produtores
(plantas) e, na sequência, são representados os consumidores primários (pequenos mamíferos). A largura de cada nível
representa a quantidade de energia disponível para o nível trófico seguinte (Amabis e Martho, Biologia das Populações,
Volume 3. 2a edição, Editora Moderna, página 302, 2004).

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Biologia

Número da questão: 30

Resposta aos Recursos
Recursos não procedem.

As artérias não transportam apenas sangue oxigenado, assim como veias não transportam apenas sangue com gás
carbônico. Exemplos são as artérias pulmonares que transportam sangue venoso do coração ao pulmão, e as veias
pulmonares que transportam sangue arterial do pulmão para o coração. Outras exceções são as artérias umbilicais do feto,
que conduzem sangue pobre em oxigênio em direção à placenta, e a veia umbilical, que leva até o embrião o sangue
oxigenado (Amabis e Martho, Biologia dos Organismos, Vol. 2. Página 496, 2a edição, Editora Moderna, 2004).

De acordo com Amabis e Martho (2006, página 471), "o sangue penetra nas câmeras cardíacas quando a musculaturas
destas se relaxa, processo denominado diástole e é expulso de seu interior quando a musculatura cardíaca se contrai,
processo denominado sístole. A diástole e a sístole podem ser atriais ou ventriculares, pois ocorrem tanto nos átrios como
nos ventrículos."

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Biologia

Número da questão: 31

Resposta aos Recursos
Recursos procedem.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Biologia

Número da questão: 32

Resposta aos Recursos
Recursos não procedem.

O padrão herança representado no heredograma da questão 32 é autossômico dominante. Os traços autossômicos
dominantes surgem em ambos os sexos com a mesma frequência e ambos são capazes de transmitir esses traços para os
seus descendentes. Cada pessoa com um traço dominante necessariamente herdou o alelo de pelo menos um genitor;
dessa forma os traços autossômicos dominantes, como o representado no heredograma, não pulam gerações. Assim, nas
representações de heredograma os traços autossômicos dominantes surgem igualmente em homens e mulheres, as
pessoas não afetadas não transmitem o traço, as pessoas afetadas têm pelo menos um genitor afetado e o traço aparece
em todas as gerações.

Não se pode considerar como autossômico recessivo. Os traços autossômicos recessivos surgem com a mesma frequência
em ambos os sexos e aparecem apenas quando uma pessoa herda dois alelos para o traço, um de cada genitor.
Frequentemente, um alelo recessivo pode ser passado para várias gerações sem que o traço apareça em um heredograma.
Em síntese, os traços autossômicos recessivos surgem igualmente em homens e mulheres e tendem a pular gerações, o
que não é observado no heredograma da questão.

Fonte: Pierce, B.A. Genética - Um Enfoque Conceitual, 5a ed. Grupo Gen. pp. 126 - 127, 2016. 
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Biologia

Número da questão: 33

Resposta aos Recursos
Recursos não procedem.

Parte da radiação solar que chega a Terra é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre e parte é absorvida. Da energia
absorvida pela superfície uma parcela é irradiada na forma de calor (radiação infravermelha) para a atmosfera. As nuvens e
certos gases atmosféricos como o vapor d'água, o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o dióxido de nitrogênio
(NO2) reirradiam essa radiação infravermelha de volta para a superfície terrestre, aquecendo-a. Esse fenômeno natural é o
efeito estufa. Fonte: Amabis e Martho, 2006. Fundamentos de Biologia Moderna, página 89. Editora Moderna. 

O dióxido de enxofre (SO2) é um poluente atmosférico, sendo um gás tóxico da queima industrial de combustíveis, como o
carvão mineral e o óleo diesel, que contém enxofre como impureza. Em conjunto ao vapor d'água promove a formação de
chuvas ácidas como consequência do prévio fenômeno do efeito estufa. Fonte: Amabis e Martho, 2006. Fundamentos de
Biologia Moderna, página 88. Editora Moderna.

A alternativa B menciona os gases relacionados ao efeito estufa. Os CFC's são responsáveis por até 20% do efeito estufa,
conforme mencionado pelo Relatório do PROCLIMA (Programa Estadual de Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo).
Logo, vapor d'água, CFC e SO2 são gases presentes na atmosfera que geralmente quando encontrados em maiores
concentrações evidenciam o fenômeno do efeito estufa. Fonte: www.cetesb.sp.gov.br/proclima/gases-do-efeito-estufa

Manter QuestãoDecisão da Banca:



Concurso Vestibular Unioeste 2022

Página 31 de 41

Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Física

Número da questão: 38

Resposta aos Recursos
Seja RT a resistência total (resistência equivalente) dos resistores no Circuito. Seu valor é dado por RT = R + Rp, onde Rp é
a resistência do conjunto que está em paralelo: se a chave está aberta, Rp = R/2 e, se a chave está fechada, Rp = R/3.
Desta forma a resistência total RT diminui quando a chave está fechada em relação a quando está aberta. A diminuição de
RT implica em aumento da intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito e, por conseguinte, da intensidade da
corrente que percorre a lâmpada que, por sua vez, dissipa maior potência, aumentando o brilho emitido. 
Desta forma, a argumentação apresentada no recurso não procede. Questão mantida.
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Física

Número da questão: 42

Resposta aos Recursos
Em resposta a todos os recursos apresentados que versam sobre o mesmo ponto específico da questão 42, notamos que
no enunciado da mesma está escrito: “Portanto, caso a energia hf do fóton incidente seja superior a função trabalho e o
Efeito Fotoelétrico ocorra, o elétron do metal é ejetado e adquire energia cinética...” Neste caso, a conjunção “e” na frase “o
elétron do metal é ejetado E adquire energia cinética” é condicionante, ou seja, as duas coisas devem acontecer. Para isso,
como bem observado pelos requerentes, a energia do fóton incidente deve ser superior a função trabalho, visto que, a
energia que sobra é utilizada pelo elétron ejetado na forma de energia cinética. No entanto, o efeito fotoelétrico também
pode ocorrer sem que o elétron adquira energia cinética, sendo que neste caso a energia do fóton incidente é igual à energia
mínima de remoção dos elétrons do metal, a sua função trabalho. Nesta situação, após ocorrência do efeito, o elétron sem
energia cinética é imediatamente reabsorvido pelo átomo. Portanto, estabelecido que o efeito fotoelétrico pode ocorrer para
energias de fótons incidentes iguais ou superiores à função trabalho, notamos que a alternativa D também está correta
porque ela diz que: “Um único fóton incidente pode produzir o efeito fotoelétrico desde que ele tenha energia maior ou igual a
energia de ligação do elétron”. Os recursos não procedem. Questão mantida.
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Matemática

Número da questão: 44

Resposta aos Recursos
Como -1 <= sen x <= 1, então o conjunto imagem da função g será um subconjunto estritamente contido no intervalo [-1,1] o
qual é diferente do conjunto imagem de f. 

O número 1 pertence ao conjunto imagem da função g pois g(0)=cos(sen(0))=cos(0)=1. Por outro lado, o número 1 não
pertence ao conjunto imagem da função f. Para que 1 pertencesse ao conjunto imagem de f, deveria existir x real de forma
que cos(x)=pi/2. Como (pi/2)>1, não há x real que satisfaça cos(x)=pi/2, e assim 1 não pertence ao conjunto imagem de f.
Portanto os conjuntos imagem são distintos.

A alternativa E é a correta.
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Matemática

Número da questão: 47

Resposta aos Recursos
Com 13 dias não se consegue vacinar toda a população do bairro. É necessário mais um dia. Portanto, no mínimo, se
requer 14 dias. Recurso não procede. Manter questão.
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Matemática

Número da questão: 48

Resposta aos Recursos
Tem-se que q(x)=50x-(11x+5000+5x+6x)=28x-5000. Portanto, a alternativa correta é a C. O gabarito provisório está
incorreto. 
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Matemática

Número da questão: 49

Resposta aos Recursos
Na versão impressa da prova faltou o conectivo "e" em uma das sentenças, podendo prejudicar a interpretação da questão.
Questão invalidada.
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Química

Número da questão: 51

Resposta aos Recursos
As justificativas não se sustentam; a alternativa correta é a letra A, conforme aponta o gabarito, indicando a seguinte
sequência de reações: I – substituição; II- adição; III -adição; IV – eliminação. Questão mantida.
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Química

Número da questão: 52

Resposta aos Recursos
Primeiramente, afirmamos que não há erro de ordem gramatical, pois o termo “total” foi usado justamente para indicar a
soma de elétrons de cada camada de valência.
Nota-se que no final do enunciado da questão está explícito que as afirmativas que se seguem são relacionadas com à
molécula do óxido como um todo. Portanto, fica óbvio perceber que não se referem aos átomos de maneira isolada
conforme alegado em recurso.
Por fim, destaca-se que a molécula de NO é estável e se trata de um exemplo clássico de violação da regra do octeto.
Sugere-se ainda a consulta à bibliografia especializada ao invés de ser ater à sites de blogs.
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Química

Número da questão: 54

Resposta aos Recursos
Não se refere à questão 54 e sim a 55, a qual foi oportunamente respondida.

Manter QuestãoDecisão da Banca:



Concurso Vestibular Unioeste 2022

Página 40 de 41

Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Química

Número da questão: 55

Resposta aos Recursos
Há erro de digitação na alternativa correta, o que invalida a questão.
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Respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Matéria: Química

Número da questão: 56

Resposta aos Recursos
Para resolução da questão, o candidato deve saber que no caso de ácidos fracos a concentração de H+ é calculada a partir
da raiz quadrada do produto do Ka e a concentração nominal de referido ácido fraco, ou seja, raiz quadrada de 1,0.10^-10.
Sugere-se a revisão da bibliografia especializada sobre cálculo de pH envolvendo Ka de ácidos fracos, uma vez que o
referido ácido HClO é justamente um ácido fraco.
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