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VESTIBULAR 2019 
 

A Comissão do Concurso Vestibular 2019 da Faculdade Municipal de Palhoça, torna público o 
RESULTADO DOS RECURSOS impetrados quanto ao resultado parcial e o RESULTADO FINAL. 

Inscrição Resultado JUSTIFICATIVA 
1296 Indeferido Já está no corpo do texto. Disserta sobre a busca pelo conhecimento, mas não apresenta 

a ideia que é fake News, tampouco apresenta proposta de intervenção. 
1393 Indeferido O texto apresenta diversos problemas de concordância, acentuação e ortografia – 

“tecnologias”, “gratuito”, “trechos”, entre outros; uso do pronome relativo “onde” 
inadequado, que deve ser usado apenas como referência a lugar. 
No segundo parágrafo há uma afirmação completamente sem fundamentação, 
incoerente, ao afirmar que as tecnologias começaram a desenvolver-se a partir do século 
XXI!!! O parágrafo também apresenta trechos de frase de sentido incompleto: “... 
mesmo que não tenha na sua própria residência” – residência de quem???? 
No terceiro parágrafo não fica claro algo que é central para o que o autor pretende 
apresentar – o que é o posicionamento pessoal” e qual a relação concreta com o “contato 
com a informação”? 
O quarto parágrafo começa com uma frase sem sentido e fragmentada. Não é coesa ou 
coerente a relação entre as informações das notícias e a propagação de fake News nas 
redes sociais. 
O parágrafo seguinte sugere soluções para o problema das notícias falsas, afirmando que 
se deve recorrer a sites jornalísticos dentre outros, no entanto, ao fechar a redação, 
contradiz-se, pois continua a afirmar que estamos inevitavelmente “circulados” por 
notícias falsas!!! 

1469 Indeferido O candidato limita-se a definir o que é fake News, o que já é feito no texto de apoio, sem 
qualquer aprofundamento discursivo. O texto é composto por 25 linhas, dessas apenas 
11 tratam especificamente do tema da redação, o que fragiliza sobremaneira a discussão 
levantada pelo candidato. Faltou atacar com profundidade o tema da redação. 

1524 Indeferido A redação é feita em apenas dois parágrafos. Há sérios problemas de concordância 
nominal e verbal. O texto está sem coerência. 

1617 Indeferido Há sérios problemas desde ortografia até concordância nominal e verbal. O texto 
apresenta rasuras, há muito espaço entre as palavras. Não há entrada de parágrafos, a 
informação é repetida, não há desenvolvimento nem conclusão desenvolvidas. 
 

1677 Indeferido Assinatura do candidato na prova (não pode ter identificação). 
1699 Indeferido O tema da redação proposto no vestibular da FMP - 2018 deve ser encarado como um 

problema a ser resolvido, ou seja, o candidato precisa apresentar propostas plausíveis 
para solucionar os efeitos negativos das Fake News para a sociedade, o que não acontece 
no texto 1699. Tal nota justifica-se por essa falta. 

1710 Indeferido Do ponto de vista gramatical, problemas de acentuação; uso inadequado de conectivo 
relacionado a uma questão de regência (“em que” – “a que”). 
O segundo parágrafo é uma única frase!!!  
O terceiro parágrafo não desenvolve uma questão importante – o que são “sites 
confiáveis”? Qual a relação exatamente entre os “sites confiáveis” e ser muito fácil 
enganar pela internet. Faltam detalhes, desenvolvimento de uma linha de raciocínio que 
estabeleça um sentido claro para o leitor. 
A conclusão que deveria apresentar uma retomada do que foi apresentado ao longo do 
texto, amarrando-as com considerações finais, apresenta um tópico novo que não foi 
trabalhado no desenvolvimento – a questão da fiscalização por parte do poder público 
com relação à propagação de notícias falsas. 
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1744 Indeferido Há sérios problemas desde ortografia até concordância nominal e verbal. O texto 
apresenta rasuras, há muito espaço entre as palavras. A informação é repetida, não há 
desenvolvimento nem conclusão. 

1781 Indeferido Do ponto de vista gramatical, diversos problemas de acentuação, concordância, crase... 
O texto também dificulta bastante a compreensão por parte de quem lê, visto que os 
parágrafos são formulados no formato de uma única frase, revelando problemas sérios 
de pontuação, noção de frase, oração, etc na produção textual. 
A conclusão é inconclusiva – quem fiscaliza exatamente o quê? Como fiscaliza? Se o 
problema está na internet, como exatamente os anúncios pela internet conscientizariam 
as pessoas, o raciocínio ficou inconclusivo porque superficial. 

1831 Indeferido A redação em questão apresenta diversos problemas estruturais: uso inadequado de 
crase, uso inadequado de aspas, problemas ortográficos, acentuação e concordância. Do 
ponto de vista da estrutura do sentido – A relação de sentido entre a lei de Newton que 
aparece no primeiro parágrafo e que seria o mote do texto, aparece apenas no primeiro 
parágrafo e depois é posta de lado. Além disso, a relação entre a lei de Newton e as fake 
News não é apresentada com clareza, qual a relação da “qualidade de vida”, as fake 
News e a lei? 
O segundo parágrafo é superficial, fragmentado – qual a relação exatamente entre 
“fiscalização”, “projetos de ensino” (só é mencionado um projeto, embora a expressão 
esteja no plural!) e as fake News? 
O terceiro parágrafo é superficial, solto e sem consistência, faltando fundamentação, 
bem como conexão com as ideias que vinham sendo desenvolvidas nos parágrafos 
anteriores. 
A conclusão segue na mesma linha de fragmentação e superficialidade: o que são “os 
recursos certos”, o “percurso dos problemas”? Ideias centrais da conclusão e que não 
foram apresentados e desenvolvidos ao longo do texto!!! 
O Platão aparece também como uma suposta citação, perdido na conclusão! 
E a lei de Newton que era o mote, sumiu completamente do texto!! 

1958 Indeferido Número insuficiente de linhas (previsto no Edital), nota permanece a mesma. 
2168 Indeferido Erros de português, concordância, coesão disserta vagamente sobre o assunto e não 

apresenta proposta completa, nota permanece a mesma. 
2317 Indeferido Preenchimento de forma errada do gabarito. 
2335 Indeferido A afirmação de que o Brasil é um país subdesenvolvido, premissa principal do texto, é 

inconsistente, precisa apresentar com maior clareza o que fundamenta isto, pois há 
diversos nichos sociais em que o país apresenta altos índices de desenvolvimento. O 
modo como esta afirmação é apresentada é frágil e de caráter genérico. 
No segundo parágrafo não compreende exatamente o que o autor está denominando 
como “fraqueza intelectual e social”. Não fica claro o que é exatamente o “colapso 
social” a que se refere o autor do texto – colapso de quê? 
No terceiro parágrafo, o autor continua a abordar questões de modo superficial – não se 
compreende qual a relação entre a corrupção, os “objetivos particulares’ dos veículos de 
comunicação e o uso da “sociedade corrompida”. Quais são esses objetivos particulares?  
No quarto parágrafo em que parece que o autor vai estabelecer uma relação com ideias 
relativas à fragilidade de formação dos indivíduos, (pontos levantados no início do seu 
texto) – porque aí sim, o país apresenta aspectos estruturais de subdesenvolvimento – o 
fechamento deste parágrafo traz uma frase sem sentido: “Há também quem use a 
tecnologia e seus avanços em prol de aprimorar esse tipo de ‘golpe’.” 
A conclusão, seguindo a linha do texto, seque fragmentada e truncada. 

2346 Indeferido Erros de português, não apresenta uma proposta de intervenção completa, nota 
permanece a mesma. 


