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VESTIBULAR PUC-SP 2020 (VERÃO) 

DECISÃO DOS RECURSOS 

Segundo o Manual do Candidato do processo seletivo, a Banca Examinadora constitui última 
instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 
adicionais. 

 Biologia 

Questão 28 – Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

Parecer da Banca Examinadora: 

Gabarito mantido. 

O foco da questão era a comparação entre grupos de artrópodes. Considerando os grupos 
apresentados no cladograma, o único em que as asas surgiram como uma novidade evolutiva 
(apomorfia) foi o dos insetos. A presença de asas é um atributo morfológico que pode 
inequivocamente ser atribuído à classe Insecta. Essa informação era suficiente para a resolução da 
questão. O fato de existirem insetos sem asas não interfere na análise comparativa proposta. 
Interferiria se o foco da questão fosse a análise filogenética específica da classe Insecta, de modo 
a se estabelecer o monofiletismo das subclasses Pterygota e Apterygota, mas esse não foi o caso. 

 
Questão 29 – Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

Parecer da Banca Examinadora: 

Gabarito mantido. 

A comparação entre os gráficos mostra que o total de células em G1 na amostra que recebeu 
tratamento é bem superior ao número de células nessa mesma fase na amostra-controle. O inverso 
é observado em relação ao número de células na fase S. Portanto, é possível deduzir que o 
tratamento impede que as células progridam da fase G1 para a fase S, explicando, assim, o motivo 
de haver mais células na fase G1 e menos na fase S na amostra que recebeu o tratamento. Se a 
interrupção tivesse ocorrido na fase S, não era de se esperar uma redução do número de células 
nessa fase. A dedução é feita com base na comparação entre os gráficos e no conhecimento 
prévio de que o ciclo celular é um processo dinâmico em que as fases G1, S e G2 se sucedem. 

Questão 32 – Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

Gabarito mantido. 

Raízes profundas, muito encontradas em árvores de ambiente de Cerrado, são úteis na obtenção 
de água a grandes profundidades. Portanto, isso se constitui em uma adaptação à captação de 
água em lençóis profundos, e não uma adaptação contra queimadas.  
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 História 

Questão 40 – Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

Parecer da Banca Examinadora: 

Gabarito mantido. 

A questão traz, no próprio fragmento extraído de João Marcus Marinho Nunes, em seu livro "O voo 
da águia: a economia americana no fim do milênio", a ideia de um crescimento contínuo nas 
décadas que antecedem as respectivas crises, alertando que tal crescimento impossibilitou uma 
percepção real daquilo que aconteceria mais tarde. A alternativa correta corrobora com essa 
informação e sustenta que os anos que antecederam imediatamente tais quebras já foram de 
diminuição do ritmo de crescimento, porém não percebido à época. Tais anos, 1928 e 2007, devem 
ser entendidos no contexto do período de crescimento econômico como ruins, pois relacionados 
com os anos anteriores. Portanto, pauto como insustentáveis os argumentos do recurso.  

 Inglês 

Questão 56 – Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

Parecer da Banca Examinadora: 

Gabarito mantido. 

No que se refere a questão 56, não são ações concomitantes; são orações concessivas: dois fatos 
em oposição; pode ser substituído por “ainda que”, “conquanto”, “em que pese”. 

 

Questão 60 – Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

Parecer da Banca Examinadora: 

Gabarito mantido.  

Na questão 60, por inferência, o comentarista sugere que os consumidores se organizem e exijam 
um melhor serviço por parte das companhias. A alternativa C sugere que os passageiros estão 
"engolindo" as más condições, aceitando-as, portanto, não é alternativa correta.  

 

Questão 61 – Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

Parecer da Banca Examinadora: 

Gabarito mantido.  

A questão 61 versa sobre a tradução do título do texto; em manchete jornalística, usa-se o 
presente histórico para se referir a fatos passados. Portanto, "viraliza" é o tempo correto.  
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Questão 62 – Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

Parecer da Banca Examinadora: 

Gabarito mantido.  

Na questão 62, quem diz "others were supportive" é o autor do texto, não um comentarista, pois 
essa frase não está entre aspas como ocorre nos vários comentários registrados pelo autor. 

 Literatura 

Questão 65 – Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

Parecer da Banca Examinadora: 

Gabarito mantido.  

No poema referente à questão 65, o eu lírico de Carlos Drummond de Andrade é um boi que 
assume postura filosófica sem anular sua perspectiva animal, como comprovam fragmentos como 
"mais que um arbusto" ou "ruminarmos nossa verdade", que evidenciam justamente que o animal 
não abandona sua perspectiva ao exprimir-se como um ser humano. O boi não se sente superior 
aos seres humanos ou incomodado em relação à natureza contraditória dos homens, mas critica, 
sim, a linguagem humana, evidenciando que se trata de ruídos, meros sons, dos quais não é 
possível inferir significados: "sons absurdos e agônicos: desejo, amor, ciúme / (que sabemos 
nós?)". Será mantido, portanto, o gabarito oficial (alternativa C). 

 
Questão 68 – Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

Parecer da Banca Examinadora: 

Gabarito mantido.  

Conforme o enunciado da questão 68, solicitava-se ao vestibulando que analisasse o fragmento 
citado - trecho do romance Mayombe, no qual a personagem Muatiânvua oferece seu depoimento -  
a fim de se identificar um aspecto referente à estrutura narrativa do romance como um todo. A 
respeito da estrutura narrativa da obra, o fragmento em questão manifesta, justamente, a presença 
da multiplicidade de vozes que se alternam no texto, interrompendo durante todo o romance o 
discurso do narrador em 3a pessoa. A alternativa correta é a D; todas as outras apresentam 
informações equivocadas sobre o assunto: não se trata de discurso indireto livre, de narrador 
testemunha ou da presença de fragmentos de diários. Será mantido, portanto, o gabarito oficial 
(alternativa D). 
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 Língua Portuguesa 

Questão 80 – Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

Parecer da Banca Examinadora: 

Gabarito mantido.  

Empregada como um expediente da coesão sequencial, a locução conjuntiva “de forma que”, 
presente na matéria jornalística, inicia a oração “é difícil de prever” que se constitui como 
consequência do que está enunciado na oração anterior “nossa civilização vai evoluir”, 
estabelecendo, pois, o efeito de sentido de consequência. Mantém-se, portanto, o gabarito oficial 
(alternativa A). 

 
 

 

 

 

 

 


