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PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS
O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o
subitem 11.11 do Edital de Processo Seletivo Vestibular UNCISAL 2018 Nº 01, interpostos contra as questões da prova objetiva
e ao gabarito preliminar.
Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 01/2018:
11.8

Se do exame de recursos resultar anulação de questão integrante da prova, a pontuação correspondente a essa questão
será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

11.9

Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de questão integrante de prova, essa
alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

PRIMEIRO DIA

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA 01 – QUESTÃO Nº 36
PROVA 02 – QUESTÃO Nº 40
PROVA 03 – QUESTÃO Nº 39
PROVA 04 – QUESTÃO Nº 38
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada,
tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “C” e “E”, pois a glicose e a frutose apresentam isomeria
óptica. A glicose (aldohexose), devido ao fato de possuir 4 centros quirais, pode dar até 16 (2^4) estereoisômeros óticos, os quais
são separados em dois grupos (L e D), com oito açúcares diferentes em cada. No entanto, como ambas possuem a mesma
fórmula molecular sendo a frutose um poliálcool-aldeído e a glicose um poliálcool-cetona, os compostos também são isômeros de
função. Portanto recurso deferido.

SEGUNDO DIA

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA 01 – QUESTÃO Nº 33
PROVA 02 – QUESTÃO Nº 32
PROVA 03 – QUESTÃO Nº 31
PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada,
tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta, pois o enunciado da questão solicita a soma dos números inteiros
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primos pertencentes à intersecção dos domínios de duas funções. Após encontrarmos os referidos domínios, ao fazermos a soma,
o número obtido é zero, porém zero é múltiplo de dois e também é múltiplo de três. Portanto recurso deferido.
PROVA 01 – QUESTÃO Nº 47
PROVA 02 – QUESTÃO Nº 46
PROVA 03 – QUESTÃO Nº 45
PROVA 04 – QUESTÃO Nº 44
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o
gabarito será alterado de “D” para “B”, tendo em vista que como a quantidade é inversamente proporcional ao quadrado da
distância, será preciso reduzir à quarta parte a intensidade da radiação. Portanto recurso deferido.

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados
improcedentes.

Maringá, 19 de janeiro de 2018
Instituto AOCP
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