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CREDENCIAMENTO SEBRAE/AL 
 

RAZÕES PARA MANUTENÇÃO/ANULAÇÃO/ALTERAÇÃO DE QUESTÕES 
 
 

A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA 
– FUNDEPES e a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS-UFAL/COMISSÃO 
PERMANENTE DO VESTIBULAR – COPEVE, no uso de suas atribuições, observadas as 
disposições contidas no Edital do Credenciamento SEBRAE/AL nº 01/2007 e em 
acolhimento aos pronunciamentos da Banca Examinadora emitidos em razão do recurso 
apresentado às Provas Objetivas do Credenciamento, realizado no dia 16 de dezembro de 
2007, resolve: 
 
I. JULGAR improcedente o recurso apresentado, por inconsistência na fundamentação 

e/ou argumentação, conforme justificativa da Banca Examinadora abaixo transcrita.  
 
A) DISCIPLINA CONHECIMENTOS GERAIS 

 
CONSULTOR/INSTRUTOR – NÍVEL SUPERIOR – Prova Tipo 1 - Questão de nº 13. 
JUSTIFICATIVA: Recurso Indeferido. Manutenção do Gabarito Preliminar. O cálculo 
para obtenção do valor é similar ao de uma taxa de desconto: se o preço do mesmo 
produto internamente é R$ 2,00, no entanto, para cada unidade exportada do bem a 
empresa obtém US$ 1.10 (um dólar e dez centavos de dólares), e se a taxa de câmbio 
vigente é de R$ 2,00 = US$ 1.00. Portanto, para cada unidade exportada a empresa 
recebe R$ 2,20, com uma apreciação cambial de 30%, a taxa de câmbio seria: R$ 
2,00/(1,30) = R$ 1,53846.(Este cálculo é feito de forma que, se houver uma 
desvalorização cambial de 30%, o valor de R$ 2,00 possa ser recuperado: R$ 
1,53846x(1,30) = R$ 2,00). Como para cada unidade exportada a empresa recebe U$S 
1.1, então, o preço do produto seria: R$ 1,53846 x 1.1 = R$ 1,69. 
 
Em atendimento ao Edital, não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de 
revisão de recursos, recursos de recursos e/ou recurso de gabarito oficial definitivo, 
bem como não serão, em nenhuma hipótese, encaminhadas respostas individuais as 
candidatos (itens 7.8 e 7.10). 

 
II. VALIDAR os gabaritos preliminares divulgados, para fins de recursos. 
 
III. DIVULGAR o gabarito definitivo. 

 
Maceió/AL, 20 de dezembro de 2007. 
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