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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 
VESTIBULAR 2022 

 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS 

 

O INSTITUTO AVALIA, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de 

acordo com o subitem 12.1.2 do Edital n° 082/2022, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito 

preliminar. 

Art. 1º Conforme os seguintes subitens do Edital n° 082/2022: 

12.1.2. Os recursos contra as questões da Prova Objetiva e gabarito preliminar serão analisados e somente serão 

divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS no endereço eletrônico www.avalia.org.br e www.uesb.br/vestibular. 

Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 

12.3. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos 

presentes à prova. 

12.4. O gabarito divulgado poderá ser alterado e a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo. 
 

CADERNO: MATEMÁTICA 

PROVA 01 – QUESTÃO N° 34 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista que no enunciado da questão faltou dizer que eram números de 5 algarismos. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

PROVA 01 – QUESTÃO N° 14 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista que a questão apresenta duas alternativas incorretas. A alternativa B – “No período de inverno, nas latitudes 

extremas da região polar, não há noite, já no início do verão ocorre o inverso, ou seja, não se vê a luz do Sol durante 24 

horas; esse fenômeno é conhecido como Sol da meia-noite. “E a alternativa D “Entre os trópicos e os círculos polares, 

situam-se as Zonas Temperadas Norte e Sul e entre os círculos polares e os polos.” se encontram incorretas por estarem 

incompletas. A alternativa completa seria: Entre os trópicos e os círculos polares situam-se as Zonas Temperadas Norte e 

Sul e entre os círculos polares e os polos, com raios quase tangentes, encontram-se a Zona Polar Ártica e a Antártica. 

Portanto recurso deferido. 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós recursos está disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br. 

Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 

Maringá/PR, 22 de junho de 2022. 
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