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Questão 18 
O recurso não procede, visto que há um entendimento e interpretação incorreto do termo/palavra 
simultâneo, confundindo-o com fenômenos que ocorrem ao mesmo tempo, com fenômenos que 
ocorrem no mesmo espaço, pois é possível fenômenos ocorrerem ao mesmo tempo em espaços 
diferentes, como ocorre na imagem apresentada na questão. 
"O dicionário Michaelis define SIMULTÂNEO: (adj) Que se diz, faz ou acontece ao mesmo tempo que 
outra coisa a que se faz referência; concomitante, síncrono, tautócrono 
(https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/simult%C3%A2neo/). O 
dicionário Priberam o define como: (adjetivo) Que se realiza ao mesmo tempo que outra ou outras coisas 
são realizadas; que aproveita a muitos ao mesmo tempo 
(https://www.priberam.pt/dlpo/simultaneamente)".  
Concordamos com as informações trazidos pelos dicionários, e corroboramos com essas afirmações, 
informando que os objetos assinalados são fatos ou acontecimentos que acontecem ao mesmo tempo, 
e não no mesmo espaço. Dessa forma, os objetos/fatos assinalados por meio de letras na imagem da 
questão mostram pontos/tipos de uso ou cobertura do solo que ocorrem ao mesmo tempo, porém não 
ocorrem juntos ou unidos, isto é, não ocorrem no mesmo espaço de forma unida ou conjunta, mas 
sim ocorrem simultaneamente. De outro modo, na resposta correta da questão (alternativa D), observa-
se que a vírgula utilizada na resposta tem a função de separar os elementos diferentes, a partir da ordem 
alfabética do primeiro conjunto de variáveis, relacionando-as simultaneamente ao outro conjunto de 
variáveis posteriores. Ou seja, a ordem alfabética A, B, C, D, tem relação direta com os significados das 
letras - área urbana, vegetação e corpos d'água. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 19 
O recurso não procede, visto que o gabarito da questão está correto, uma vez que aponta a alternativa E 
como correta ao informar a relação contida nas imagens (anamorfoses), demonstram as evidentes 
distorções socioeconômicas entre países desenvolvidos, que possuem elevado PIB, acesso aos sistemas 
de ensino e de saúde, em contraste com a realidade de países subdesenvolvidos, que, apesar de riquezas 
naturais diversas em seus territórios, enfrentam a ausência de serviços básicos de saúde e educação. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 23 
O recurso não procede visto que não há dúvida dos impactos das atividades humanas nas alterações 
climáticas, porém, a alternativa B está incorreta devido a afirmação contundente de que as mudanças 
climáticas SÃO resultado das ações antrópicas sobre a superfície do planeta, desprezando outros 
agentes modificadores, que contribuem diretamente para alterações climáticas em nível local ou 
planetário, como por exemplo, os fenômenos solares, fenômenos climáticos (El Niño, La Niña), processos 
vulcânicos e outras dinâmicas da tectônica de placas - internas da crosta terrestre. Da mesma forma, 
existem diversos estudos que demonstram que as mudanças climáticas vêm ocorrendo antes da 
existência humana, e continuarão a ocorrer mesmo se o homem deixar de ocupar o planeta. 
A alternativa C está correta ao colocar três processos que interferem diretamente na qualidade do 
microclima urbano: 1) A existência de arborização; 2) A verticalização e; 3) O asfaltamento excessivo, 
que, sem dúvida alguma, sua existência ou não, são decisivas para a qualidade de vida. A imagem não 
pode descrever detalhadamente todas as respostas, senão seu uso seria inadequado para aplicação em 
uma questão de concurso, ela - a imagem, é explorada nesta questão apenas como um suporte para o 
auxílio no desenvolvimento do raciocínio do candidato sobre uma temática ambiental específica e, 
obviamente, há uma relação implícita entre a imagem com a alternativa correta da resposta, desse modo, 
a função da imagem é estimular o diálogo sobre a ação humana no clima, o que foi feito. 
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