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Questão Resposta Argumentação 

3 E 

No texto em destaque abaixo: 
 
CERTAS, ALGUMAS , DETERMINADOS. Nos leva a conclusão de que esses pronomes foram usadas dando uma ideia de indefinição, logo o 
texto deixa claro que não são apenas as instituições sociais as responsáveis pela intolerância, como também desde as bases familiares, até 
os mais diversos existentes na sociedade, com isso torna a questão incoerente com que o texto nos declara, creio que anulação seria a mais 
correta, pois na alternativa B também declara que não são todas as instituições, logo se não são todas, são outros meios também que 
contribuem a intolerância.questão ambígua, creio que ha duas respostas coerentes. 

3 B 

A questão afirma que as palavras Certa, Algumas e Determinadas estão se referindo a instituição social. o que leva o candidato a erro pois, a 
?Instituição Social? é uma forma de organização da sociedade. Como exemplo, podemos citar a família, o Estado, a Escola, as ONGs e a 
denominação religiosa. Uma vez que sugere que determinados processos pedagógicos são definidos como instituição social ela leva a erro a 
questão, pois Os processos pedagógicos são processos intencionais, deliberados, que têm por objetivo promover, em contextos culturais 
definidos e de modo sistematizado, relações significativas entre o aprendiz e o conhecimento produzido pelos homens em seu processo 
social e histórico de produção das condições materiais de sua existência. Assim sendo, peço a anulação da questão. 

3 E 

Venho perante Vossa Senhoria interpor recurso apresentando os fatos: A questão possui claramente duas opções corretas a do gabarito 
preliminar letra C e a letra E pelo exposto a seguir: Na questão retrata :" O emprego das palavras certa(linha 08), algumas (linha 08)e 
determinados(linha 08) leva a conclusão de que..."  Conforme demonstra as linhas do parágrafo onde se encontram tais palavras está claro 
quando o texto diz" ...as fontes são inúmeras para a intolerância, desde as bases familiares até instituições sociais como certa mídia, 
algumas igrejas, determinados processos pedagógicos..." deixando claro que a resposta E também está correta "e) não são apenas as 
instituições sociais as responsáveis pela intolerância" pois como as próprias linhas demonstram claramente que as fontes são inúmeras 
desde bases familiares até instituições sociais. Dessa forma resta claro que a letra E também está correta pois retrata a interpretação 
pertinente ao enunciado da questão. Assim peço a anulação da 3ª questão por apresentar duas opções corretas contrariando o edital de 
que apenas haveria uma opção correta para cada questão.  Dessa forma peço deferimento. 

 


