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QUESTÃO

5

Impetrante

AMANDA
ALVES CA PEBI.FUN

Inscr.

ARGUMENTO
Solicito a retificação da resposta da questão 5 da prova de PEB I - Ensino Fundamental pois não há
evidências que comprovam que o suicídio está presente como sugere a resposta "C", tida como
correta.
Parte-se principalmente do pressuposto que a escola literária da qual o poeta Alphonsus de
Guimaraens é pertencente, o Simbolismo, dificilmente dará uma interpretação objetiva ao leitor, já
200,878
que uma de suas características principais ser a "sugestão", sempre baseada na subjetividade.
Nitidamente, a elaboração da questão assim como a resposta "C", estão indubitavelmente
equivocadas e obviamente incorretas. Assinalei a alternativa "D" por ser a menos absurda.
Dada a argumentação e embasamento teórico, peço deferimento.
Amanda Alves Carvalho

Dt.Envio

24/02

Recurso indeferido A questão deve alta porcentagem de acertos entre os candidatos.O poema retrata a loucura de Ismália. As
antíteses acentuam a sua incapacidade de escolher entre desejos contrários.
Ismália não consegue suportar a loucura e se suicida. Dessa maneira, realiza seu desejo de alcançar o céu e o mar ao mesmo
tempo, já que seu corpo se lança ao mar e sua alma sobe ao céu. O poeta trabalha com símbolos, como a partição em dois
desejos inconciliáveis para retratar o desequilibrio do Eu lírico. Do mesmo modo, o suicídio vem sugerido nas estrelinhas. Cabia
ao candidato captar a atmosfera do poema e compreender o que se passou com Ismália.
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GLEIDSON
HENRIQ PEBII.ART

A QUESTÃO NÚMERO 5 , ESTAVA FALTANDO A LETRA ( L) NA PALAVRA NOMINAL. LEVANDO O
CANDIDATO A DÚVIDA NA ALTERNATIVA CORRETA. MUITOS CANDIDADOS RESPONDERAM COM
DÚVIDAS DEVIDO AO ERRO DE DIGITAÇÃO.
OS CADERNOS DE QUESTÕES,QUE FORAM ENTREGUES AOS CANDIDATOS, ESTAVA COM ESSE ERRO
DE DIGITAÇÃO. SE PUDER ENVIAR O ESPELHO DA PROVA. PARA COMPROVAR O ERRO.
200,539
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5. Nosso colega está doente. As palavras grifadas são:
a) Predicativo nominal.
b) Predicativo verbal.
c) Predicativo verbo nomina. __________________________ FALTANDO A LETRA ( L ) DA PALAVRA.
d) Oração sem predicativo.

Recurso indeferidoA ausencia da letra não justifica a anulação da questão. A questão teve alta porcentagem de acertos dentre
os candidatos.
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ANA JULIA
FERRE AGSAUD

199,793 O Rio Paraíba do Sul não corta o bairro Roseira Velha, mas sim o bairro Veloso.
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Recurso indeferido. Este dado está no site oficial da Prefeitura de Roseira que foi utilizado por todos os candidatos como
referencial. Alta porcentagem de acertos.
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DANILO JOSÉ
FER - PEBII.EDF

Vocês afirmaram na resposta que o débito cardíaco de um atleta é o mesmo de um sedentário em
repouso.
Mas a literatura diz que isso não é verdade, por mais que seja pouca diferença, essa diferença existe.
Portanto essa questão está no mínimo mal formulada e a resposta mais justa seria a alternativa D ou
deveria ser anulada essa questão.
Funcionamento do debito cardíaco durante o exercício
O que é debito cardíaco? É quando o coração consegue bombear um volume de sangue por um
minuto. O aumento do debito cardíaco esta relacionado intimamente ao VO2 (e, portanto, à carga
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de trabalho). Em repouso, existe pouca diferença no debito cardíaco entre indivíduos treinados e
destreinados, com valores médios oscilando entre 5 e 6 L/min. Os débitos cardíacos de indivíduos
destreinados podem ser ligeiramente mais altos. O debito cardíaco em homens treinados podem
alcançar valores acima de 30 L/min. Representa um aumento de cinco a seis vezes em relação aos
valores de repouso. Já em homens destreinados que possuem capacidades aeróbicas mais baixas
exibem também debito cardíacos mais baixos (aproximadamente 20 a 25 l/min). Quanto mais alto
for o debito cardíaco máximo, mais alto será a potencia aeróbica máxima (VO2max). (Foss &
Keteyian, 2000, p.209).

RECURSO INDEFERIDO.De acordo com Fisiologia do exercício : teoria e prática / William J. Kraemer, Steven J. Fleck, Michael R.
Deschenes ; tradução Ana Cavalcanti Carvalho Botelho, Dilza Balteiro Pereira de Campos. - 2. ed. - Rio de Janeiro : Guanabara
Koogan, 2016. Pág 224: “Homens e mulheres treinados têm aproximadamente o mesmo débito cardíaco em repouso que
homens e mulheres não treinados. Entretanto, a frequência cardíaca em repouso é menor em indivíduos treinados
(especialmente treinados para endurance) e, para que mantenham o mesmo débito cardíaco, os indivíduos treinados têm um
volume de ejeção maior.” Questão visando conhecimento sobre o fato de que débito cardíaco = frequência cardíaca × volume
sistólico de ejeção e sobre qual desses fatores o exercício físico exerce principais alterações.
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MÁRCIA
BETÂNIA MONIT

Prova monitor de creche
Resposta:
200,998
6 filhos levavam 6 caixas= 6 x 6 = 36
Cada caixa levava 6 ovos= 36 x 6= 216 ovos

Recurso indeferido. O gabarito indica como correta a resposta 216 ovos.
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