
 

FAIBI VESTIBULAR 2020 
 

Edital de Publicação do Gabarito: 
 

A Diretora Geral da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ibitinga - FAIBI, no uso de suas atribuições, 
torna público o gabarito oficial das provas realizadas em 15 de dezembro de 2019. O gabarito oficial segue abaixo. 
 

1- DOS RECURSOS  

1.1- O prazo para a interposição de recursos é de 03 (três) dias úteis, a contar do dia subsequente à divulgação do 

gabarito oficial, conforme o item 8.3 do edital regulamentar, sendo os dias 18, 19 e 20 de dezembro de 2019, não 

sendo aceitos recursos fora deste prazo.  

1.2- O Recurso deverá ser endereçado à Comissão Coordenadora do Processo Seletivo - 2020, preferencialmente 

digitado, com a devida identificação do candidato e fundamentado com a bibliografia. A interposição de recurso deverá 

conter, com precisão, a questão ou as questões a serem revisadas, fundamentando com lógica e consistência seus 

argumentos, instruída com material bibliográfico.  

1.3- Os recursos serão analisados pela Comissão do Processo Seletivo – 2020, que dará decisão terminativa, 

constituindo-se em única e última instância.  

1.4- Recursos inconsistentes serão indeferidos.  

1.5- No caso de deferimento de algum recurso, será feita nova publicação do gabarito oficial com as alterações 

necessárias.  

2 - DOS GABARITOS  

Cursos de Administração e Pedagogia. 

1-E 11-A 21-C 31-A 

2-C 12-C 22-A 
* 32-

ANULADA 

3-B 13-A 23-A 33-B 

4-A 14-B 24-A 34-D 

5-D 15-A 25-D 35-A 

6-A 16-A 26-D 36-A 

7-A 17-C 27-E 37-B 

8-B 18-D 28-C 38-D 

9-C 19-A 29-A 39-D 

10-B 20-B 30-D 40-A 

 

* Questão 32 Anulada: Após interposição de recurso formalizado no dia da prova, foi verificado que a referida questão 
continha um erro material, consistente na supressão de uma palavra considerada relevante para a compreensão do 
texto e com potencial de indução dos candidatos a erro. 

Com a anulação da questão analisada, a Comissão do Processo Seletivo Vestibular decidiu atribuir a todos os 
candidatos presentes na prova o valor da questão anulada, evitando quaisquer tipos de prejuízo. 

 

 



 

 

Correto: 

QUESTÃO 32 – Para os grupos sanguíneos do sistema ABO, existem três alelos comuns na população humana. Dois 

alelos A e B são codominantes entre si e o alelo O que é recessivo em relação aos outros dois. 

Se um dos pais é do grupo sanguíneo A e o outro é do grupo sanguíneo B os filhos poderão ser: 

 

Ibitinga, 16 de dezembro de 2019. 

Profa. Dra. Maria Eliza Furquim Pereira Nakamura  
Diretora Geral - FAIBI 


