
 
 
 

 
 

SISTEMA SERIADO DE AVALIAÇÃO  
 

SSA 3 - 2º Dia 
 

RESPOSTAS AOS RECURSOS 
 

BIOLOGIA 

 
QUESTÃO Nº 1  
Gabarito Divulgado - letra E 
 

 

 

 
 
QUESTÃO Nº 2 
Gabarito Divulgado - letra D 
 

 
 

 

 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
“Uma característica sexual, como a cauda do pavão, reduz a sobrevivência do indivíduo que a possui, mas isso 
é compensado pelo sucesso do cruzamento e pela passagem de genes para as próximas gerações.” 
A cauda do pavão não está colocada como generalização de característica sexual, mas sim como exemplo. 
Quanto maior a cauda do pavão, maior o seu peso. Isso dificulta a fuga durante a predação, o que reduz a 
sobrevivência do indivíduo. No entanto, uma cauda grande e vistosa atrai as fêmeas. Os pavões se exibem em 
grupo, o que ajuda na escolha do macho mais atrativo. Assim, os pavões de cauda grande e vistosa conquistam 
o direito de acasalamento e passagem de genes para as próximas gerações.  

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 

JUSTIFICATIVA 
 A formação de gametas nas plantas ocorre por meiose. Um aspecto das angiospermas é a dupla fecundação. 
Assim, em cada óvulo, um dos núcleos espermáticos (gameta masculino de polidia n) funde-se com a oosfera 
(gameta feminino de ploidia n), formando um zigoto diploide (2n), o outro funde-se com os núcleos polares, 
dando origem a um núcleo 3n. Dessa forma, se houver falha meiótica, e os gametas forem diploides haverá 
formação de poliploides. 

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 



 
 
QUESTÃO Nº 4 
Gabarito Divulgado - letra A 
 

 
 

 

 
 
QUESTÃO Nº 5 
Gabarito Divulgado - letra B 
 

 
 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 
O assunto do momento e de todo o ano de 2020  - a Pandemia decorrente do Corona Vírus - foi, está sendo e 
ainda será tema de discussão durante um bom tempo. O fato de não estar escrito textualmente no edital 
“Corona Vírus”, não invalida a questão, visto ser assunto discutido amplamente em todas as mídias e, por tal 
motivo, não poderia estar fora do SSA, que busca utilizar as contextualizações da atualidade.  
As competências requeridas estavam ancoradas principalmente nas análises das imagens, e na seguinte 
compreensão: a PCR que utiliza o RNA como molde é conhecida como RT-PCR.  
Como o Sars-Cov2 é um vírus de RNA, para avaliar seu material genético oriundo de uma amostra biológica é 
necessário fazer uma etapa de transcrição reversa em laboratório. Porém, o aluno só precisava saber que o 
molde utilizado era o RNA e não o DNA, o que está contemplado nas aplicações da genética moderna. Os 
conhecimentos de IgG e IgM requisitados foram trabalhados em anos anteriores (SSA2) e fazem parte da 
ancoragem dos assuntos.  
Foi dito por um candidato que o teste rápido deve ser feito por qualquer pessoa com ou sem sintoma. O 
preconizado é que os testes deverão ser realizados por pessoas com sintomas, de forma tal que não onere o 
sistema público. Se a pessoa tem como pagar o exame não há impedimento de fazê-lo. Contudo não se faz 
necessário o gasto de reagentes com pessoas que estão saudáveis e sem sintomas. 

Decisão da Banca : Manter o gabarito. 

JUSTIFICATIVA 
V-4 é a mãe e VI-1 é o pai do menino com o fenótipo rabo de porco (VII-1 – genótipo aa). Portanto, ambos 
portam o alelo mutado. Para que eles possuam o alelo a, seus pais precisam ter doado tal alelo. Assim, V-
2(mãe) e V-4 (tia e mulher) de VI-1 (pai do menino), herdaram os seus alelos para a característica recessiva 
de IV-2. Ele (IV-2) é gêmeo univitelino de IV-1, assim, ambos portam o gene herdado de III-2, que o recebeu 
de II-2, que por sua vez, o herdou de I-3 (José Arcádio Buendía), fechando o ciclo de heterozigotos. Assim, 
todos os indivíduos citados são heterozigotos, para ser possível o nascimento do menino VII-1 com o 
fenótipo rabo de porco.  

Decisão da Banca:  Manter o gabarito. 



 

 

QUESTÃO Nº 6 
Gabarito Divulgado - letra B 

 
 

 

 

QUESTÃO Nº 8 
Gabarito Divulgado - letra A 

 
 

 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
A figura representa um modelo teórico para os diferentes tipos de formações vegetais, onde a seta de 
temperatura e precipitação são decrescentes, enquanto a seta de latitude é crescente, Informações 
suprimidas para que o candidato pudesse interpretar a partir do raciocínio lógico, baseado na Ciência 
Ecologia.  
A interpretação deve levar em consideração a influência das variáveis temperatura e pluviosidade sobre 
a fisionomia vegetal, como também o seu desenvolvimento estrutural. As figuras representam as 
diferentes arquiteturas utilizadas amplamente em livros e divulgação científica, sendo de fácil 
identificação, como florestas tropicais ou vegetações arbustivas ou herbáceas. 
Assim, nota-se que as florestas mais exuberantes se encontram em regiões com alta pluviosidade e alta 
temperatura, ocorrendo nas baixas latitudes. Desenho na base da pirâmide, do lado esquerdo. E é 
inversamente verdadeiro, quando se tem baixa temperatura e baixa precipitação, predominando assim 
vegetação rasteira, com pouco diversidade de espécies, típica de tundras, nas regiões de alta latitude. 
Figura no ápice da pirâmide, logo a direita.  
A baixa pluviosidade e altas temperaturas favorecem zonas com poucas espécies e de baixa estatura, 
mais resistentes, levando a savanização. Figura na base da pirâmide, do lado direito. 

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 

JUSTIFICATIVA 
 
A questão pode ser considerada como de grau de dificuldade médio, uma vez que trata conceitos básicos 
de sucessão ecológica, como exemplo a flutuação da população de animais. Considerou-se, portanto, duas 
possibilidades: aumento ou diminuição da população.  
Nesse sentido, as duas possibilidades reais de diminuição e as duas possibilidades reais de aumento da 
população, estampadas nas respostas, são: “redução dos recursos e alteração do habitat ou micro-
habitat”, e, “afrouxamento da competição e facilidade em se locomover”, respectivamente.  
Respostas contendo “facilidade em se locomover” não representa necessariamente a diminuição ou 
aumento, pois os deslocamentos podem ser a procura de recursos, favorecendo a espécie, ou até mesmo 
pela simples fuga da ameaça, o que não garante sua sobrevivência. 
 

Decisão da Banca:  Manter o Gabarito. 



 
 
 
QUESTÃO Nº 9 
Gabarito Divulgado - letra C 

 
 

 

 
QUESTÃO Nº 10 
Gabarito Divulgado - letra E 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 
O texto do enunciado relata de forma clara e objetiva a tragédia do derramamento de óleo no litoral 
brasileiro, principalmente do impacto na região nordeste. Tema bastante discutido na época, e que foi no 
final de 2020 resgatado pela imprensa e tratado em diversos webinários e eventos científicos on line. 
Cita alguns compostos presentes no petróleo, que possuem diferentes graus de toxicidade, levando ao 
impacto agudo e crônico da biota marinha. 
Segundo a Dra Rosalinda Carmela Montone, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, a 
“Bioacumulação é o termo geral que descreve um processo pelo qual substâncias (ou compostos químicos) 
são absorvidas pelos organismos. O processo pode ocorrer de forma direta, quando as substâncias são 
assimiladas a partir do meio ambiente (solo, sedimento, água) ou de forma indireta pela ingestão de 
alimentos quem contém essas substâncias. Esses processos frequentemente ocorrem de forma simultânea, 
em especial em ambientes aquáticos”. 
A alternativa correta que representa este processo é descrita da seguinte forma: “Impactam toda a cadeia 
alimentar a médio e longo prazo pelo processo denominado 
Bioacumulação”. Sendo assim, observa-se claramente que toda a biota de um ecossistema pode estar 
comprometida, e que, portanto, a cadeia alimentar será também impactada. Não há menção nessa resposta 
sobre o acúmulo de moléculas nocivas transferidas nos níveis tróficos.  
Vale ainda destacar, que organismos vivos possuem seus nichos, podendo ser tróficos, no sentido de 
posição dentro da cadeia. O que foi tratado na questão foi o impacto sobre os indivíduos de um 
ecossistema, que ocupam diferentes níveis na cadeia alimentar, e, portanto, o impacto sobre todos os seres 
vivos marinhos. 
Outrossim, todas as outras alternativas possuem erros conceituais. 
 

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 

JUSTIFICATIVA 
 
Enunciado coerente, escrito de forma clara, não exigindo maiores esforços para sua interpretação. 
O tema é recorrente e tratado amplamente nos principais livros didáticos. A figura utilizada não possui 
incoerências com a resposta correta. Trata de forma simples conceitos como interações entre populações 
de uma comunidade, sucessão ecológica e dinâmica das comunidades terrestres.  
Livros de autores consagrados descrevem as comunidades e populações utilizando-se de gráficos de linha, 
com eixos estampando número de indivíduos e/ou densidade versus tempo. 
A alternativa destaca ainda o impacto das espécies exóticas e o controle de predadores sobre presas, bem 
descritas no enunciado. Temas que respeitam o edital SSA 3. 
 

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 



QUÍMICA 

 
QUESTÃO Nº 12 
Gabarito Divulgado - letra A 
 

 

 

 

QUESTÃO Nº 14 
Gabarito Divulgado - letra C 
 

 

 

 

QUESTÃO Nº 17 
Gabarito Divulgado - letra E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 
A figura da questão coloca a cadeia do biodiesel com um ciclo fechado, o que representa vantagem 
ambiental. 

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 

JUSTIFICATIVA 
O cobre tem um potencial de redução maior que o do ferro, portanto não pode ser utilizado como 
eletrodo de sacrifício. 

Decisão da Banca:  Manter o gabarito. 

JUSTIFICATIVA 
 A constante de Faraday é para cada mol de elétrons. Na reação, são necessários 3 mol de elétrons. A 
partir dos coeficientes estequiométricos, chegamos ao valor de 0,06 mol de elétrons que participa da 
reação (levando em consideração 3,94g de Au). Assim, chega-se ao valor de 579s (aproximadamente 
600s). 

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 



 

QUESTÃO Nº 19 
Gabarito Divulgado - letra D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 
O enunciado da questão afirma que “esse óleo é constituído por dois compostos que podem formar 
ligação de hidrogênio e, juntos, têm 12 isômeros ópticos”. 
O número de isômeros ópticos dos compostos depende do número de centro quirais que ele apresenta 
em sua estrutura. Nesse caso, os compostos I e III não possuem centros quirais, enquanto o composto II 
tem 3 centros quirais (8 isômeros ópticos) e os compostos IV e V possuem 2 centros quirais, cada (4 
isômeros ópticos, cada). Sendo assim, para resultar em 12 isômeros, o composto II é um dos 
constituintes do óleo. O composto V é um produto de oxidação do limoneno e forma ligação de 
hidrogênio, assim como o composto II. Portanto, o óleo é constituído pelos compostos II e V (Letra D). 

Decisão da Banca: Manter o Gabarito. 



FÍSICA 

 
QUESTÃO Nº 21 
Gabarito Divulgado - letra A 
 

 

 

QUESTÃO Nº 23 
Gabarito Divulgado - letra B 
 

 

 

 

QUESTÃO Nº 27 
Gabarito Divulgado - letra D 
 

 

 

QUESTÃO Nº 28 
Gabarito Divulgado - letra D 
 

 

 

 
 

O óleo possui densidade de 0,7 g/cm3. A única esfera que tem densidade inferior ao óleo é a esfera do 
tipo A. 
 

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 
 

O período de oscilação natural de um sistema massa-mola é proporcional a (m/k)1/2. Calculando-se a 
constante elástica efetiva, e igual a 3k/4, obtém-se a resposta correta ao item. 
 

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 
 

O item possui duas alternativas corretas: B e D. 
 

Decisão da Banca: NULA. 
 

O comprimento de um objeto que se move com velocidade próxima à velocidade da luz (ao longo do 
comprimento) sofre contração espacial quando medido por um observador em repouso. 
 

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 
 



 
QUESTÃO Nº 29 
Gabarito Divulgado - letra D 
 

 

 

QUESTÃO Nº 30 
Gabarito Divulgado - letra E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A velocidade da luz é uma constante de conhecimento geral e cujo valor faz parte do programa da 
disciplina de Física. 
 

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 
 

A velocidade da luz é uma constante de conhecimento geral e cujo valor faz parte do programa da 
disciplina de Física. 
 

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 
 



 

HISTÓRIA 

 

QUESTÃO Nº 31 
Gabarito Divulgado - letra D 
 

 
 

 

QUESTÃO Nº 34 
Gabarito Divulgado - letra A 
 

 
 

 

QUESTÃO Nº 36 
Gabarito Divulgado – letra A  
 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 O item questionado pelo impetrante está com a numeração equivocada no formulário de recurso. O 
item que aborda a temática. O recurso aponta no formulário o item 31 e aborda na justificativa o item 
32. Contudo, a banca reanalisou os dois itens e em ambos o gabarito se encontra correto e não há 
nenhuma correção a ser realizada. O item 32 que trata o Holocausto discute o momento em que foi 
definido pelas autoridades políticas e militares da Alemanha Nazi, o extermínio dos judeus.   

Decisão da Banca:  Manter o gabarito. 
 

JUSTIFICATIVA 
O item aborda o período da Ditadura Civil-Militar em Pernambuco e faz parte do conteúdo indicado no 
edital (conteúdo 6.5. Pernambuco no século XX: política sociedade e cultura). Há indicações legais que 
imputam a esta Universidade abordar a história de Pernambuco, por se tratar de uma instituição 
pertencente ao Estado. O item se encontra correto e adequado ao conteúdo do certame.  

Decisão da Banca:  Manter o gabarito. 

JUSTIFICATIVA 
O item apresenta uma imagem representando o movimento de resistência contra a opressão aos negros. 
Se observamos o comando o que está sendo perguntado é a característica do grupo político da imagem e 
não está sendo questionada as características da imagem. Sendo assim, há problemas na interpretação 
da língua vernácula, tendo em vista que o item é claro e objetivo ao solicitar uma característica do grupo 
em questão.  

Decisão da Banca:  Manter o gabarito. 
 



QUESTÃO Nº 37 
Gabarito Divulgado – letra E  

 

 

QUESTÃO Nº 38 
Gabarito Divulgado - letra D 

 

 

QUESTÃO Nº 39 
Gabarito Divulgado - letra E 

 

 

QUESTÃO Nº 40 
Gabarito Divulgado - letra E 

 
 

 

JUSTIFICATIVA 
 Item aborda a Guerra do Vietnã e o American Way of Life de forma crítica pela obra do artista Banksy. 
Item claro e objetivo e não apresenta nenhuma outra alternativa possível. Ainda, alertamos para o fato 
que a Guerra do Vietnã é um marco na história do, EUA sendo considerada junto com a Guerra Civil e a 
Segunda Guerra como um dos eventos mais marcantes do país.  

Decisão da Banca:  Manter o gabarito. 
 

JUSTIFICATIVA 
 Item sobre a política externa do governo Figueiredo. O texto base faz uma comparação, habilidade 
fundamental para quem faz um concurso como o SSA, entre o governo Figueiredo e Geisel. Não há erros 
ou nenhum outro gabarito possível.  

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 
 

JUSTIFICATIVA:  O item em questão trata da análise de um documento de época sobre o governo Sarney. 
Nota-se que as características da charge possuem elementos que levam a resposta ao comando do item. 
Sarney está utilizando um chapéu copiado de Napoleão Bonaparte, a âncora que traz o número quatro 
representa a expectativa por eleições direta e o barco num mar revolto aponta seu isolamento político. 
Portanto, não há outro distrator possível para esse item que não seja o que gabarito preliminar divulgou 

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 

JUSTIFICATIVA – O item está dentro dos temas elencados no manual do candidato. Os conflitos 
contemporâneos do Oriente Médio são temas não só relevantes para entendimento da política 
internacional como é um dos temas mais tratados em livros didáticos e mídias em todos os formatos e 
plataformas. Não há nenhuma outra alternativa que não seja a indicada no gabarito oficial. 

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 
 



 

GEOGRAFIA 

 

QUESTÃO Nº 42 
Gabarito Divulgado - A 
 

 

 

QUESTÃO Nº 43 
Gabarito Divulgado - E 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 A questão  trata do tema  A transição demográfica, contido no Manual do Candidato. Apresenta apenas 
uma afirmativa correta sobre o tema, que é a contida na alternativa A. 
O autor do texto que guia a questão, José Irineu Rangel Rigotti, notório estudioso do tema , afirma no 
artigo TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA,  publicado na revista Educação e  Realidade, Porto Alegre, v. 37, n. 2, p. 
467-490, maio/ago. 2012,  que “  transição demográfica, isto é, a passagem de uma situação de 
equilíbrio no crescimento populacional caracterizado por altos níveis de fecundidade e de mortalidade 
para uma etapa de níveis baixos..”   
.      Os modernos estudos de Geografia da População e de Demografia   levam em   consideração os níveis  
de fecundidade na análise   e interpretação de tal Transição, conforme demonstra o especialista  no artigo 
referido. Essa condição de analise foi despertada pelo movimento demográfico e crescimento nos países 
asiáticos e desde antão vem sendo adotada nos estudos demográficos e socioeconômicos, a exemplo da 
Associação Brasileira de Estudos Populacionais- ABEP.   
 

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 

JUSTIFICATIVA 
 A questão, empregando uma imagem de satélite do Google Earth, trata de aspectos da geoeconomia da 
Ásia, sobretudo, contidos no Programa de Geografia do Manual do Candidato. 
A única alternativa correta é a indicada pela letra E. 
A afirmativa A é falsa, pois assegura que:  Essa mão de obra é absorvida e dignamente remunerada por 
fábricas de produtos e marcas conhecidas mundialmente, nas áreas de tecnologia. Esta afirmação não 
corresponde à realidade. 
A afirmativa B é falsa, O país 2 não é uma monarquia e sim uma República Islâmica. 
A afirmativa C é falsa.  
As afirmações “O valor agregado na sua economia e gerar condições de emprego, postos e salários 
competitivos no nível de grandes economias mundiais. Muito dessa condição se deve às “maquilas” 
montadoras de bens importados da Ásia para vender nos Estados Unidos”. Não se aplica às maquilas 
mexicanas essa condição  apontada.  
A afirmativa D  também é falsa. O país  4 apresenta condições climáticas e edáficas adversas às atividades 
agrícolas. 
 

Decisão da Banca: Manter o gabarito.  
 



QUESTÃO Nº 44 
Gabarito Divulgado -  B 
 

 

 

 

QUESTÃO Nº 47  
Gabarito Divulgado -  D 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 A questão trata de movimentos populacionais direcionados para a América do Sul. Tais movimentos ou 
Fluxos Populacionais estão representados por setas de diversas cores.   Apenas uma alternativa é correta, 
que é a de letra B. As demais mencionam fatos que nada têm a ver com a direção das setas e área de 
origem. 
 

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 
 

JUSTIFICATIVA 
  
A questão trata de um tema muito atual que são os problemas ambientais de áreas urbanas. É solicitado 
que seja identificada a alternativa correta: 
 
a) A política do sequestro de carbono é uma iniciativa para combater a poluição das florestas e jardins 
públicos. Está INCORRETA visto que não se trata de uma medida para combater a poluição e sim compensá-
la.  
b) A água é um bem público, e seu uso urbano é regulamentado pela ANA - Agência Nacional de Águas. Está 
INCORRETA porque não é a ANA quem regulamenta o uso da água em espaços urbanos; 
c) Os Planos Diretores Municipais definem princípios e normas ambientais nas cidades com mais de 20 mil 
habitantes. Está INCORRETA porque as normas ambientais tem normativas próprias e não estão nos Planos 
Diretores Municipais; 
d) O transporte rodoviário nas cidades brasileiras é um dos setores que mais geram problemas 
socioambientais. Está é CORRETA porque se trata de uma das maiores fontes de poluição atmosférica, bem 
como de problemas socioambientais relativos a fluxos, engarrafamentos, riscos à circulação, sendo sugerida 
a sua substituição por transportes de massa. Comumente há equívocos porque se confunde transporte 
rodoviário com transporte público, que de fato, seria algo positivo se se optasse por fontes alternativas de 
energia e não combustíveis fosseis em grande parte, como o utilizado em transportes rodoviários. 
e) O déficit de saneamento e a verticalização nos espaços urbanos representam grandes problemas 
ambientais. Esta afirmativa está INCORRETA. Sem dúvidas o déficit de saneamento é um problema 
socioambiental, entretanto a segunda sentença não pé verdadeira, visto que a compactação de cidades, 
inclusive gerada por adensamento vertical, necessariamente não representa problemas socioambientais. 
Existem verticalizadas que, bem planejadas e geridas, não apresentam problemas socioambientais. 
 

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 
 



QUESTÃO Nº 50 
Gabarito Divulgado - B 
 

 

JUSTIFICATIVA 
A questão 50 trata das dinâmicas e transformações no mundo urbano contemporâneo, utilizando conceitos e 
critérios adotados para classificação de processos, formas e conteúdos desses fenômenos. Foram elaboradas 
cinco afirmativas, das quais somente uma está corretamente formulada  e que deveria ser assinalada. 
A afirmativa A esta incorreta.   A megalópole México só foi reconhecida em 1996. As demais metrópoles 
também se situaram nos Estados Unidos. A primeira megalópole BosWash foi identificada na década de 
1980, nos Estados Unidos, com uma população de 50 milhões de habitantes; a segunda foi a México DC, com 
20 milhões de habitantes em 1990.  
A afirmativa B é a única correta.  As transformações socioespaciais provocadas pelos avanços do meio 
técnico-científico informacional, além de corresponderem às bases estruturais do processo de Globalização, 
dão origem às megalópoles. São nesses espaços denominados megalópoles que se concentram as principais 
atividades econômicas e as grandes corporações mundiais. No Brasil existe, sim,  uma megalópole. Na  
primeira parte é apresentada a globalização e a importância do meio técnico-cientifico -informacional nesse 
processo de surgimento das megalópoles, enquanto região urbanizada, que envolve espaços de 
agrupamento de grandes regiões metropolitanas, que se interligam não necessariamente contiguamente no 
sentido da expansão do espaço, mas que apresentam fortes vínculos no sistema de comunicação e serviços, 
concentração de atividades industriais e de serviços, compreendendo também espaços não urbanos, sedes 
de poderes de grandes empresas internacionais, intensos fluxos de transportes, dentre outros critérios. O 
IBGE apoiado em diferentes estudos,  reconhece a única megalópole Rio- São Paulo.  Megalópole formada 
pelas duas metrópoles globais Rio de Janeiro e São Paulo, , duas metrópoles regionais, campinas e Baixada 
Santista e cidades medias, compreendendo 72 milhões de habitantes, mais de 70% das indústrias brasileiras 
e uma variedade de serviços, instituições e estruturas socioespaciais.  
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/03/nao-ha-tendencia-de-surgimento-de-novas-megalopoles-
no-pais-diz-ibge.html 
 c) As cidades globais podem apresentar uma menor densidade populacional, no entanto são centros urbanos 
com grande concentração de poder (político e econômico) e influência mundial. Por exemplo, Tóquio, São 
Paulo e Nova York são megacidades e cidades globais. As cidades globais não tem relação com densidade 
populacional, este conceito está relacionado a esfera de poder econômico.  Cidade global, um centro urbano 
com importantes vantagens competitivas e que funciona como pólo de um sistema econômico globalizado. O 
termo tem origem em pesquisas sobre cidades realizadas durante a década de 1980, que examinaram as 
características comuns das cidades mais importantes do mundo, a densidade demografica não integra 
criterios para definição de cidades globais, e sim a questão economica e sua influencia no mundo. De acordo 
com essas caracteristicas:  sede de bolsas de valores fortes, influencia em assuntos politicos internacionais , 
sede de instituições culturais de reconhecimento mundial, grandes malhas de comunicação e transporte de 
massa, importante centro de midia; sede de importantes hubs e aeroportos internacionais,e horizontes e 
expansoes economicas proeminentes, sao classificadas em alfa, beta e gama,por exemplo. Nesse sentido, a 
alternativa está INCORRETA. 
d) De acordo com a Organização das Nações Unidas – ONU, os centros urbanos que possuem mais de 10 
milhões de habitantes são identificados como Megalópoles ou Megacidades, mas com influências 
econômicas restritas ao país de origem. A ONU define Megacidades e não Megalopoles. A Alternativa está 
INCORRETA. 
e) A China é o país com maior número de megalópoles do mundo. Pequim deverá ser a cidade mais populosa 
do mundo em 2030, com função administrativa, ultrapassando Tokyo, que atualmente é a cidade mais 
populosa da Eurásia. Deli apresenta dados de crescimento exponencial ocupado o segundo lugar como 
cidade mais populosa será, de acordo com a ONU, a cidade mais populosa do mundo em 2030. portanto a 
resposta está INCORRETA. 
 

Decisão da Banca: Manter o gabarito.  

http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/03/nao-ha-tendencia-de-surgimento-de-novas-megalopoles-no-pais-diz-ibge.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/03/nao-ha-tendencia-de-surgimento-de-novas-megalopoles-no-pais-diz-ibge.html


 

SOCIOLOGIA 

 

 

QUESTÃO Nº 51 
Gabarito Divulgado - letra D 
 

 

 

 

 

QUESTÃO Nº 53 
Gabarito Divulgado - letra C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 Sociologicamente, o capitalismo como sistema de produção econômica forçou um tipo de organização 
política e econômica dos grupos, diferenciando-os. Essa distinção na maneira como as pessoas se organizam 
nos grupos não proibiu o deslocamento das pessoas entre as várias organizativas. Assim, o conceito 
sociológico, que está descrito essa movimentação política e econômica, é o de CLASSE SOCIAL. Nas classes 
sociais os indivíduos vão ganhar diferentes papeis e STATUS, que os diferenciam de outros indivíduos de 
outras classes sociais. A alternativa B não responde essa questão, pois os indivíduos não são influenciados 
apenas para se movimentar para os estratos elitizados. Não movimentos de pessoas de classes superiores 
para classes inferiores. 

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 
 

JUSTIFICATIVA 
 A partir do momento que há uma institucionalização da liderança profissional o movimento (a mobilização 
popular) torna-se substancial. Nessa perspectiva, a questão não está se referindo a institucionalização da 
liderança, pois essa já está contida no processo de reconhecimento e transferência da liderança carismática 
para a profissional. Logo, a letra C é a alternativa que responde a questão. 

Decisão da Banca: Manter o gabarito.  



 

QUESTÃO Nº 54 
Gabarito Divulgado - letra E 
 

 

 

 
 
QUESTÃO Nº 56 
Gabarito Divulgado - letra D 
 

 

 

QUESTÃO Nº 57 
Gabarito Divulgado - letra A 
 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 
A imagem e texto nela contido INDICA UM PROCESSO CULTURAL. A questão precisa ser respondida com 
foco nos conceitos sociológicos de processos culturais: mudança cultural, difusão cultural, endoculturação 
ou aculturação. Após a identificação a qual processo cultural está indicado na imagem e no texto, os 
estudantes precisavam marcar a alternativa, que caracteriza o processo cultural destacado. Assim, a 
aculturação tem como característica um processo dinâmica (transforma-se constantemente) entre duas 
culturas diferentes ajustando-se, rompendo e conformando-se aos padrões culturais sugeridos pelas duas 
culturas em contato. 

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 

JUSTIFICATIVA 
Embora as solicitações tenham um caráter de identificar erros semânticos na alternativa D, é necessário 
observar que as alternativas não respondem a questão, pois o que os movimentos de cultura popular 
pernambucanos reivindicam e, que está indicado na xilogravura (trabalhadores rurais sem acesso às 
políticas de assistência social) só podem ser respondidas pela alternativa D. 

Decisão da Banca: Manter o gabarito.  

JUSTIFICATIVA 
Embora o texto esteja tratando da Escola é preciso perceber que logo no início do mesmo a frase do autor 
é: “A escola é um LUGAR INSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO...”. Esse texto foi colocado pela banca para que o 
estudante tivesse uma percepção da Educação como instituição e que a escola é um instrumento utilizado 
por essa instituição para divulgação e socialização da cultura tornando o sujeito uma agente de mudanças 
sociais e de responsabilização.  

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 



 

QUESTÃO Nº 58 
Gabarito Divulgado - letra C 
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JUSTIFICATIVA 
Aqui as solicitações estão confundindo conceito sociológico com definição vocabular. Ao construir um 
conceito a Sociologia não necessariamente se pauta em definições do dicionário, pois a realidade social 
pode ir além da mera definição do vocábulo. Assim, a transmissão do conhecimento na questão sugerida 
não pode se classificada como pragmática (prática), pois a construção do conhecimento é cognitiva. É 
disso que trata a questão. Logo,  o termo sociológico difuso responde precisamente ao proposto. 

Decisão da Banca: Manter o gabarito. 


