
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO SERIADO UNIFICADO 2009 
 

RELATÓRIO DE QUESTÕES CONTESTADAS 
 

PROCESSO DISCIPLINA QUESTÃO(ÕES) 

MATEMÁTICA 10 
HISTÓRIA 4ª DISCURSIVA PSS 1 

GEOGRAFIA 35 

PSS 2 QUÍMICA 23 

PORTUGUÊS 02 PSS 3 
QUÍMICA 24 

 

Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD 
Comissão Permanente do Vestibular - COPEVE 



RESPOSTAS ÀS CONTESTAÇÕES 
 

PSS 1 
PROVA DE MATEMÁTICA 
QUESTÃO 10: ANULADA 
 
PROVA DE HISTÓRIA 
QUESTÃO 4 DISCURSIVA: Mantida Questão. 

O Programa do PSS1, no tocante à disciplina História, solicita do candidato, no item 3,  

conhecimentos sobre o  Mundo Asiático, sem estabelecer uma cronologia específica.  Nesse 

item, estabelecem-se, ainda, conteúdos relativos China.  A questão em pauta está totalmente 

em consonância com o que se encontra delineado no programa referido. 
 
PROVA DE GEOGRAFIA 
QUESTÃO 35 – Mantido o Gabarito, Letra E 
A questão trata do tema urbanização.   A afirmativa 1, que foi contestada, é correta. Nos 

países subdesenvolvidos, bem como nos países de economia desenvolvida, o processo de 

industrialização funciona como atrativo às migrações internas e, consequentemente, à 

urbanização. Existem outros fatores que colaboram para que o processo de urbanização 

aumente, daí ter sido empregada a expressão “basicamente”, que não exclui, portanto, outros 

fatores.   Na justificativa foi feita uma referência, também, aos paises desenvolvidos, mas a 

omissão da palavra “subdesenvolvidos” não invalida a questão. 

 
PSS 2 

PROVA DE QUÍMICA 
QUESTÃO 23: Mantido o Gabarito, Letra C 
A questão e o gabarito estão corretos.  A resposta com dois algarismos significativos é: 4,3 x 
105 kJ =  4 x 105 kJ (com 1 algarismo significativo). 
 

PSS 3 
 
PROVA DE QUÍMICA 
QUESTÃO 24: ANULADA 
 
PROVA DE PORTUGUÊS 

QUESTÃO 02: Mantido o Gabarito, Letra B 
A contestação não procede. A relação semântica estabelecida entre o segmento sublinhado e 

o anterior é de adição, já que, no segundo, um argumento a mais é referido. Não se trata, 

portanto, de segmentos em relação de causa e conseqüência.  Na verdade, no parágrafo 

inteiro e, não, nos segmentos em foco, é que se pode perceber uma correlação de causa e 

efeito.  


