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RESULTADO DOS RECURSOS DO 

CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDOS - 2020 

 

Ano/Série Componente Nº 
Questão 

Gabarito 
Divulgado 

Gabarito 
Aluno 

Argumentação do Aluno Argumentação do Professor Gabarito 
Oficial 

9º ano Geografia 17 C A Não entendi o porquê desta questão. 
Ela não se encaixa em nenhuma das 
matérias do edital. Já que a escola 
não escreveu específicas sobre 
nenhum país na matéria de 
geografia. Se fosse pelo menos 
referente ao Brasil, estaria errado 
mas tudo bem (moramos Nele). Não 
há como saber sobre os EUA. Dá 
próxima vez, coloquem específico no 
edital. Ex. Países desenvolvidos e 
Subdesenvolvidos.  

Recurso indeferido 

A área destacada no mapa refere-
se a região do manufacturing belt 
que é responsável pela produção 
de automóveis nos Estados Unidos, 
a região de produção tecnológica 
como refere-se o item “A”, 
encontra-se na costa Oeste. A 
questão refere-se ao conteúdo de 
Continente americano. 

C 

9º ano Português 1 A B Na letra b, a conjunção se, expressa 
sentido de condição, pois, se ele 
fosse racista, só poderia ser condição, 
que, ele precisaria ser racista. 

Recurso deferido  

 A letra B é a correta, expressa 
ideia de condição.  

B 
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9º ano História 8 C E A revolução francesa foi 
desencadeada pelo 3 estado, por ter 
que pagar mais impostos do que 
antes, sendo assim, nenhuma 
resposta está correta. 

Recurso indeferido. 
O enunciado da questão trata da 
“solução apresentada pelo rei” 
durante a Assembleia dos Estados 
Gerais, para tentar acabar com a 
crise francesa. Essa “solução” seria 
passar a cobrar impostos do 
Primeiro e do Segundo Estados 
(resposta expressa na alternativa 
“C”, sendo o gabarito da questão). 
Seguindo com o contexto histórico, 
os Primeiro e Segundo Estados 
votaram contra essa “solução”, 
causando revolta aos membros do 
Terceiro Estado e contribuindo com 
o início dos conflitos da Revolução 
Francesa. 

C 

        

Ano/Série Componente Nº 
Questão 

Gabarito 
Divulgado 

Gabarito 
Aluno 

Argumentação do Aluno Argumentação do Professor Gabarito 
Oficial 

1ª série Biologia 17 C D Primeiramente digo que acho melhor 
começar com a analise de cada item 

(C) - Segundo Lamarck, macacos de 
algumas espécies teriam 
desenvolvido a cauda longa e forte 
por exigência do ambiente, que os 
obrigava a se equilibrar em arvores 
para a obtenção de alimentos e que 
SEM QUALQUER ALTERAÇÃO 
GENÉTICA, os macacos progenitores 
transmitiam essa alteração para sua 

Recurso indeferido 

O trecho do item C, inclusive 
destacado pelo estudante: sem 
qualquer alteração genética, ou 
seja, alteração que acontece 
devido ao ambiente refere-se 
exatamente ao que se trata das 
Leis do Uso e Desuso e da Herança 
dos Caracteres Adquiridos 
postuladas pelo evolucionista. 
Naquela época, Lamarck não 

C 



prole. 

De fato a ideia de que as espécies 
poderiam desenvolver características 
genéticas diferentes das suas 
originais as quais são influenciadas 
pelo meio externo, ambiente, pela lei 
a qual ele chamou de lei do uso e 
desuso, porém na parte em destaque 
(SEM QUALQUER ALTERAÇÃO 
GENÉTICA) o tornaria incorreto por 
que: primeiramente Lamarck não 
propôs em nenhum momento que 
eles não sofreria essa alteração e 
ainda que soubesse que havia a 
interferência de algum outro fator 

(D) - A teoria de Lamarck contribuiu 
muito para a compreensão dos 
mecanismos evolutivos, ao chamar a 
atenção o fato de os organismos 
passarem por mutações ocasionadas 
pelo ambiente, e transmitindo-as à 
seus filhotes, Com o estudo da 
genética isso foi confirmado por 
Mendel 

Lamarck com ambas os seus 
postulados está descrito na 
afirmação acima 

Lei do uso e desuso: Por influencia do 
ambiente os indivíduos tendem a 
sofrer mutações/alterações   

Lei dos Caracteres adquiridos: Com a 
ideia de que as características 

dispunha dos conhecimentos sobre 
hereditariedade, nem a 
comunidade científica. Com os 
conhecimentos acerca do assunto, 
sabe-se que uma característica 
adquirida ao longo da vida de um 
ser vivo não é transmitida aos 
descendentes, a menos que seja 
decorrente de uma alteração 
genética nos gametas desses seres 
vivos. A teoria de Lamarck 
contribuiu muito para a 
compreensão dos mecanismos 
evolutivos, porque seus estudos 
evidenciaram que os organismos 
podem se adaptar ao ambiente em 
que vivem e, além disso, por ter 
proposto uma explicação de como 
essa adaptação ocorreu ao longo 
de sucessivas gerações.  

O item D, sugerido pelo estudante 
como item correto, não pode ser 
considerado como correto, devido 
ao trecho ao chamar a atenção o 
fato de os organismos passarem 
por mutações ocasionadas pelo 
ambiente, e transmitindo-as à seus 
filhotes. O trecho sublinhado não 
está correto porque, mutações 
podem e acontecem o tempo todo, 
mas só serão adquiridos pelos 
descendentes se acontecerem 
modificações gaméticas com os 
progenitores. Além disso, os 



adquiridas sejam passadas de 
geração em geração 

Na última oração da questão ela 
afirma que isso foi possível apenas 
graças à  Mendel, e isso é uma meia 
verdade, Mendel foi o pai da genética 
sendo assim seus estudos com as 
ervilhas foram fundamentais para 
que alguns anos depois Charles 
Darwin desmentisse e reelaborasse 
as ideias de Lamarck, porém não foi 
Mendel que o fez (ainda que tenha 
sido muito importante para sua 
elaboração) 

estudos de Lamarck não chamavam 
atenção para essas ocorrências de 
mutações e o item afirma isso. 

1ª série Química 25 A D Bom inicialmente creio que ambas as 
alternativas tanto (A) quanto (D) 
estão corretas mas vamos analisá-las 

(A) - O elemento Pm que aparece na 
parte inferior da tabela é de transição 
interna 

De fato é verdade, o Pm (Promécio) é 
um elemento da série dos 
Lantanídeos que são de transição 
interna 

(D) -  Pela representação da tabela 
presente no texto o sódio deve 
demorar bastante tempo até 
desaparecer 

Consideremos que quanto maior for 
a representação do elemento na 

Recurso indeferido 

Conforme a menção colocada 
abaixo da tabela que diz “Hélio, 
oxigênio, magnésio e alumínio: 
esses são alguns dos elementos 
que constam na tabela periódica, 
mas, e se um deles estivesse 
prestes a desaparecer em um 
futuro próximo” é correto afirmar 
que a representação em tamanho 
indica que desaparecerá mais 
rápido, ver magnésio, o item está 
incorreto.  

 

A 



tabela menor será a chance dele 
desaparecer, sabendo disso o sódio 
(Na) presenta na tabela é muito 
grande, expressando assim que a 
chance de ele desaparecer é muito 
baixa 

1ª série  Física 26 C D (C) - Se um nadador realiza a prova 
de 1500m com velocidade escalar de 
50m/min, o mesmo consegue 
concluir a prova em 180 segundos 

Consideremos que 180 segundos são 
iguais à 3 min 

Vm = 1500 / 3 min ~ Vm = 500m/min 
(Muito diferente da velocidade 
proposta na questão); estando assim 
incorreto  

(D) - Todos os nadadores, em uma 
prova de 50 m livres, realizarão um 
deslocamento de 50 m 

Tendo em vista que a piscina possuí 
50 m de comprimento se um nadador 
se deslocar de uma borda a outra da 
piscina (os 50 m) ele terá se 
deslocado (se afastado do 
ponto/marco inicial) em 50 m; sendo 
assim o item correto  

Recurso deferido.  

O item correto é Letra “D”. 

D 



1ª série Geografia 12 E C PENSO QUE A RESPOSTA DO GABARITO 
ESTÁ ERRADA DEVIDO AO FATO DE QUE 
A "CORRIDA ESPACIAL" NÃO TEVE 
RELAÇÃO COM A PRODUÇÃO DE ARMAS, 
LOGO, NÃO TEM RELAÇÃO COM A 
CHARGE APRESENTADA. ENQUANTO A 
ALTERNATIVA "C", EM MINHA OPINIÃO, 
ESTÁ MAIS CORRETA, POR AFIRMAR QUE 
O PERÍODO É CHAMADO DE "CORRIDA 
ARMAMENTISTA" E PRODUZIU ARMAS, 
QUE FORAM INCLUSIVE USADAS NA 
GUERRA DO VIETNÃ.   

Recurso indeferido.  

A corrida armamentista não foi 
utilizada para utilização de armas 
nucleares na guerra de Vietnã e 
nesse conflito também não foram 
utilizadas armas nucleares.  

E 

1ª série Física 26 C D NA ALTERNATIVA "C" É DITO QUE, UM 
NADADOR COM VELOCIDADE ESCALAR 
MÉDIA DE 50m/min NADARIA 1500 
metros EM 180 segundos, SENDO QUE, 
180/60=3, ENTÃO, A QUESTÃO AFIRMA 
QUE EM 3 MINUTOS, A 50m/minuto, O 
NADADOR PERCORRERIA 1500m, E EU 
NÃO VEJO COMO ISSO SERIA POSSÍVEL . 

Recurso deferido.  

O item correto é Letra “D” 

D 

        

Ano/Série Componente Nº 
Questão 

Gabarito 
Divulgado 

Gabarito 
Aluno 

Argumentação do Aluno Argumentação do Professor Gabarito 
Oficial 

2ª série Matemática 34 D E A sequência é 9, 6 e 4, sendo números 
racionais 

Recurso indeferido 

 A sequência (9, 6, 4) apresenta 
números racionais. Mas é para 
classificar o número obtido no 
cálculo da medida da diagonal do 
paralelepípedo, que tem 
dimensões 9, 6 e 4. 

D 



2ª série Geografia 13 A E É a letra E porque é como se um cilindro 
envolvesse o Globo fazendo assim que o 
tamanho das áreas conservadas seja 
conservada  

Recurso indeferido 

A projeção cartográfica apresentada 
na questão é cilíndrica conforme de 
Mercator, que amplia as zonas polares 
com o intuito de valorizar as áreas do 
continente europeu e Norte 
Americano. 

A 

2ª série História 6 C A Na figura não tem nenhuma forma 
geométrica e a alternativa mais certa é a 
letra A  

Recurso indeferido 

Não pode ser a letra A porque o corpo 
retratado na imagem tem 
características claramente humanistas 
e não das representações medievais. 
Basta que se olhe, por exemplo, o 
tronco do Cristo morto com abdômen 
delineado, a mesma representação das 
estátuas greco-romanas. Perspectiva 
geométrica é um recurso da pintura 
que dá profundidade ao desenho. 

C 

 

 

 


