O aluno deve produzir seu recurso, ou seja, personalizá-lo, observando o espaço oferecido e as orientações da banca.
As informações a seguir servem de base para isso.

Orientações para a montagem do recurso - QUESTÃO 16
Por ser comum haver mais de uma significação, as palavras precisam de contexto para que se tente observar
qual o significado apropriado. Não é raro, portanto, ao tentar produzir um sinônimo para uma palavra, identificarmos
mais de um ou um que até seja mais adequado, a depender do uso efetivo no texto analisado.
“Balizada” é forma do particípio do verbo “balizar”, palavra que, em variados dicionários, significa “limitada”, o
que nos leva a concluir que a alternativa indicada pelo gabarito oficial não está errada. Porém, na sequência do texto,
há ampla exemplificação sobre a pontuação na infância, em que o sinal de exclamação é o sinal permanente.
Se no texto é a exclamação que exemplifica que “a vida é pontuação”, deve-se concluir que tal sinal, além de
marcar o limite, marca também a entoação, a alegria, a surpresa, a permanente descoberta, o estado de espírito
próprio da infância.
O sinal de exclamação, o único exemplificado no texto, indica muito mais que limite; ele traduz um sentimento
próprio de um período da vida. Se os sinais de pontuação significam algo, em cada um sempre haverá um limite, mas
um limite acompanhado de uma orientação de como proceder e, em comparação com a vida, os sinais norteiam
nossa vida, dirigem nossa vida, regulam nossa vida, desde as exclamações até as interrogações. Se há limite, há
também orientação do que somos ou do que podemos ser.
Dizer que a vida de uma pessoa é limitada por sinais ortográficos é apagar a expressividade que os sinais,
como a exclamação, produzem na vida. É prender-se ao literal, ao dicionário, quando é necessário ler o sentido no
texto, no uso vivo que as palavras recebem principalmente em âmbito literário.
Dizer que a vida de uma pessoa a vida de uma pessoa é orientada por sinais ortográficos é, além de acolher
a ideia de limite, também ir além, o que permite interpretar o que significa a exclamação na vida de uma criança.
A exclamação na infância significar limite aproxima-se de algo contraditório, causa uma restrição incompatível
com a interpretação de texto. Há coerência com o dicionário, mas não há coerência com o texto.
No enunciado da questão, lê-se “sem prejuízo de sentido ao texto”. Isso nos leva a concluir que, se a troca por
“limitada” não prejudica o sentido do texto, a troca por “orientada” muito menos.
Diante do exposto, notam-se duas respostas corretas na questão 16, o que obrigatoriamente exigirá a
retificação do gabarito. Pede-se a anulação da questão.

