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JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA PROVA OBJETIVA DO EDITAL Nº 006/2020 

 

A Presidência da Sociedade Avantis de Ensino e 
Escola de Aviação Civil S.A., do Centro Universitário 
Avantis – UNIAVAN, no uso de suas atribuições, 
torna público o Julgamento dos Recursos contra o 
Gabarito Preliminar e questões da  Prova Objetiva do 
Concurso de Bolsa “Elite UNIAVAN” do Centro 
Universitário Avantis - UNIAVAN. 

 

1. Os pareceres e decisões dos recursos interpostos contra as questões da prova objetiva, 
seguem abaixo descritos: 

 
 

Questão 10 
Candidato: 19 - MATHEUS ALEXANDRE GUEDES 
Bolsa Elite polo BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
Alegações: A alternativa indicada no gabarito da questão 10 do caderno 1 me parece incoerente. 
A preposição "sobre" usada na questão é um sinônimo de "a respeito de", não há sentido em se 
falar de "inverdades sobre as pessoas'', pois o enunciado inicia dizendo ''Em relação ao texto'', 
o qual trata apenas de inverdades a respeito de doenças, não a respeito de pessoas. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, a questão é de interpretação de texto e está 
correta. Após o texto há um enunciado que diz: “O termo “fake news”, emprestado da língua 
inglesa, tem sido muito usado para fazer referência a notícias não confiáveis e de rápida 
repercussão nos meios digitais. Quando há o questionamento é:  
Em relação ao texto e sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.(grifo nosso), ou seja, 
sobre o assunto ““fake news”, usado para fazer referência a notícias não confiáveis e de rápida 
repercussão nos meios digitais.  Sendo correta a alternativa “C” que caracteriza uma fake News. 
DECISÃO:  RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

  
Questão 19 
Candidato: 19 - MATHEUS ALEXANDRE GUEDES 
Alegações: Considero o gabarito da questão 19 do caderno de provas 1 incorreto, sendo 
necessária uma mudança.  O gabarito preliminar dá como resposta a alternativa ''A) 3 horas e 
24 minutos'', porém o valor mais próximo de ''t'' pedido pela questão é o presente na alternativa 
''C) 3 horas'', conforme demonstra o cálculo anexo a este recurso, o qual está em formato ''pdf'' 
logo abaixo. 
Obs.: no pdf Vi é volume inicial, já Vf é volume final. Requisito a correção do gabarito da questão 
19 do caderno 1.  
Parecer da Banca: Assiste razão ao candidato a resposta correta é 3 horas. 
Resolução: 
O volume é dado por uma progressão geométrica decrescente de razão -0,2. 
Então podemos usar: 

 
Como ele quer a metade do volume inicial, então: 
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Então teremos: 

 

 
Logo, a resposta correta seria Letra C. 
DECISÃO:  RECURSO DEFERIDO GABARITO ALTERADO PARA LETRA C 

 
Questão 32 
Candidato: 19 - MATHEUS ALEXANDRE GUEDES 
Alegações: A alternativa que, segundo o gabarito, responde a questão 32 do caderno de provas 
1, a letra ''C'', está errada. O ''Brexit'' que estava em questão foi um plebiscito e não um referendo, 
como indica o gabarito preliminar. Várias notícias vinculadas em portais como a ''Folha de São 
Paulo'' indicam que a situação é um plebiscito e até explicam a diferença entre isso e um 
referendo. Segue anexo abaixo um trecho de uma dessas matérias que está vinculado em: 
http://direito.folha.uol.com.br/blog/reino-unido-plebiscito-ou-referendo-sobre-a-unio-europeia. O 
gabarito da questão 32 deve ser corrigido e de letra ''C) Referendo'' deve ser alterado para letra 
''A) Plebiscito''. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, o texto é ilustrativo e informativo. A 
pergunta da questão é “A saída do Reino Unido da União Europeia se deu mediante: “   A 
resposta correta é aquela apontada no gabarito ou seja, REFERENDO. Conforme noticiado 
nas mídias: 
“Referendo de 2016 aprovou a saída dos britânicos do bloco, mas processo ainda não foi 
concluído 3 anos depois. Primeiro-ministro Boris Johnson convocou eleições antecipadas e 
garantiu maioria dos conservadores no Parlamento, que devem aprovar seu plano e concretizar 
saída em 31 de janeiro de 2020. 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/13/brexit-entenda-o-que-e-e-conheca-as-etapas-
para-a-saida-do-reino-unido-da-uniao-europeia.ghtml 
“ A sigla Brexit é uma junção de “Britain” e “exit” – que em português significa saída do Reino 
Unido da União Europeia, bloco no qual o país está presente desde 1973. Desse modo, 
consiste basicamente no desmembramento, por parte do Reino Unido, do bloco da União 
Europeia. A questão foi decidida por referendo, com a participação de mais de 30 milhões de 
pessoas.”  
https://www.politize.com.br/entenda-o-brexit/ 
DECISÃO:  RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
 

2. O gabarito definitivo com a devida alteração segue divulgado no site 
www.iobv.org.br 

 
 

Balneário Camboriú, 16 de Novembro de 2020 
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