
  

FUNDAMENTAÇÃO DE RECURSOS 

QUESTÃO 4 

Solicitamos a anulação desta questão em razão da falta de clareza na marcação 
devida dos parágrafos do texto em análise. Resta claro que o candidato não consegue 
saber ao certo se, para a análise das assertivas, deve considerar como 1º parágrafo 
aquele que se inicia por um asterisco ou o que vem em seguida.  

Caso se faça uma análise apurada das assertivas relativas às ideias do alegado 2º 
parágrafo, é possível constatar que o próprio examinador se equivoca ao aludir ao 
parágrafo que deve ser objeto de avaliação: não existe uma correlação exata entre o 
que se afirma na assertiva sobre o parágrafo delimitado no caput da questão e o que se 
encontra, efetivamente, nos parágrafos do texto.   

Sendo assim, solicitamos que se proceda a uma releitura atenta do comando da 
questão, das assertivas elaboradas a respeito das informações constantes nos alegados 
parágrafos para a constatação das incongruências e a consequente anulação da 
supracitada questão.   Termos nos quais pedimos deferimento. 
 

 

QUESTÃO 5 

Solicitamos a alteração do gabarito desta questão, da letra D para a letra B, em 

razão da pouca inconsistência quanto à alegação da presença de dois recursos próprios 

da linguagem subjetiva presentes no texto literário.   Cabe, aqui, reforçar a informação 

de que é possível encontrar a presença de tal recurso, de modo taxativo, apenas no 

trecho III, por meio da expressão “inabaláveis e compadecidos” (uma antítese), que 

evidencia a idiossincrasia do autor, já que ele tece essa descrição de maneira pessoal, 

revelando a sua impressão sobre os discípulos que se aglomeravam em volta do 

diretor.  

Considerando que não é possível encontrar essas marcas de subjetividade nos 

outros trechos, a letra B é que traz a afirmação correta, o que demanda a alteração 

urgente do gabarito. Termos em que solicitamos deferimento. 

Professora Vânia Araújo  

Licenciada em Letras, pela Universidade de Brasília (UnB). Ministra 
aulas de Interpretação de textos e de Redação Discursiva há mais de 
dez anos nos principais cursos preparatórios para vestibulares e 
concursos do Distrito Federal. Já trabalhou também em cursos de 

Belo Horizonte e Goiânia.   

Gran Cursos Online  

https://www.grancursosonline.com.br/assinatura-ilimitada
https://www.grancursosonline.com.br/assinatura-ilimitada


  

  


