
Respostas dos Recursos – Vestibular UAB 2009.2 – Edital nº.01/2009/PROGRAD/COPEVE Página 1 de 3 
 

 
 
 
 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL 
Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD 

Coordenadoria Institucional de Educação a Distância - CIED 
Comissão Permanente do Vestibular – COPEVE 

 

Vestibular UAB 2009.2 
 

A Universidade Federal de Alagoas – UFAL através da Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, Comissão Permanente do Vestibular – 
COPEVE a da Coordenadoria Institucional de Educação a Distância - CIED, no uso de suas atribuições, observadas as disposições 
contidas no Edital n.º 01/2009/PROGRAD/COPEVE e em acolhimento aos pronunciamentos da Banca Examinadora emitidos em razão dos 
recursos apresentados às provas do Vestibular da UAB 2009.2, realizado no dia 30 de agosto de 2009, responde a todos os recursos, listados 
a seguir: 
 

TIPO DE PROVA 1 
 
Disciplina: Língua Portuguesa 

Questão: 11 

Fundamentação/Resposta: 
Mudança de gabarito. Com a correção do gabarito preliminar atende-se aos requerimentos das candidatas, pois a opção correta, de 

fato, é a letra A, ou seja, trata-se de palavras HOMÔNIMAS por apresentarem a mesma pronúncia mas com significados diferentes. 

 
Disciplina: Língua Portuguesa 
Questão: 14 
Fundamentação/Resposta: 

Recurso INDEFERIDO. Questão não anulada. No enunciado da questão 14 da prova tipo 1, pede-se a FUNÇÃO TEXTUAL do 
pronome ele; não morfossintática. Logo, o pronome Ele estabelece uma retomada anafórica a todo sintagma o presidente, não apenas à 
palavra presidente, haja vista o conceito de sintagma ser o de uma categoria que compreende um núcleo e os elementos que o expandem à 
direita (complemento) e à esquerda (determinantes ou especificadores) e isso se aplica tanto a nível nominal, preposicional, adjetival, adverbial 
e verbal. Portanto, a argumentação não invalida a questão, pois a única opção que atende ao que foi enunciado na questão é a letra C. Está 
INDEFERIDO o pedido. 

 
Disciplina: Língua Portuguesa 
Questão: 19 
Fundamentação/Resposta: 

Recurso INDEFERIDO. Questão não anulada. Apesar de alguns gramáticos considerarem apenas nocionalmente ou notacionalmente 
o verbo obedecer como transitivo indireto, ao se fazer uma análise sintático-semântica (que é o exigido pelo programa do concurso), pode-se 
assumir que o elemento destacado “aos pais” não tem a função de objeto indireto pelos seguintes fatos: a) a preposição não é exigida, sendo 
apenas um recurso sintático de marcação de caso, pois é igualmente gramatical frases como “Ele não obedece os pais”, em que mesmo com o 
apagamento da preposição, não há prejuízo na compreensão do complemento do verbo obedecer, sendo pois o verbo o regente, não a 
preposição; b)diferentemente de verbos transitivos indiretos, verbos do tipo obedecer admitem voz passiva, como se pode ver o contraste em i) 
Os pais são obedecidos pelos filhos, ii) *1 de sorvete é gostado pelo garoto. Portanto, a argumentação apresentada pelos requerentes da 
anulação da referida questão não apresenta fundamento lingüístico nenhum, sendo a opção correta a opção que considera o constituinte 
destacado como objeto direto preposicionado. Está INDEFERIDO o pedido. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 O asterisco aponta que essa frase não é bem formada, gramatical no português. 
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Disciplina: Matemática 
Questão: 21 
Fundamentação/Resposta: 
 Recurso DEFERIDO: Questão Anulada. A referida questão possui 4(quatro) respostas corretas. Houve um erro de digitação onde 
deveria ser solicitada a alternativa incorreta. 

 
Disciplina: Matemática 
Questões: 30, 31 e 36  
Fundamentação/Resposta: 
 Recurso DEFERIDO: Questão Anulada. Os conteúdos das questões não estão no programa divulgado. 

 
Disciplina: Matemática 
Questão: 40 
Fundamentação/Resposta: 
 Recurso DEFERIDO: Mudança de gabarito. Alternativa correta letra D. 

 

TIPO DE PROVA 2 
 
Disciplina: Língua Portuguesa 
Questão: 7 
Fundamentação/Resposta: 
 Recursos DEFERIDOS: Questão Anulada.  
 
Disciplina: Língua Portuguesa 
Questão: 9 
Fundamentação/Resposta: 
 Recursos DEFERIDOS: Mudança de gabarito. Houve um erro na divulgação do gabarito. A questão apresenta a alternativa E como 
correta.  
 
Disciplina: Língua Portuguesa 
Questão: 11 
Fundamentação/Resposta: 

Recursos DEFERIDOS. Mudança de Gabarito. Com a correção do gabarito preliminar atende-se as reinvidicações para a questão 11 
da prova tipo 2, pois os termos “estrato” e “extrato” são homônimos, o que corresponde à opção C da questão e não hiperônimos, como fora 
divulgado no gabarito anterior. No contexto estrutural dado, os termos grifados são HOMÔNIMOS, pois possuem a mesma pronúncia, mas com 
significados diferentes; não hiperônimos ou parônimos como pretendem as requerentes Portanto, a opção correta para essa questão é a letra 
C. 
 
Disciplina: Língua Portuguesa 
Questão: 19 
Fundamentação/Resposta: 

Recursos INDEFERIDOS. Questão não anulada. Apesar de alguns gramáticos considerarem apenas nocionalmente ou 
notacionalmente o verbo obedecer como transitivo indireto, ao se fazer uma análise sintático-semântica (que é o exigido pelo programa do 
concurso), pode-se assumir que o elemento destacado “aos pais” não tem a função de objeto indireto pelos seguintes fatos: a) a preposição 
não é exigida, sendo apenas um recurso sintático de marcação de caso, pois é igualmente gramatical frases como “Ele não obedece os pais”, 
em que mesmo com o apagamento da preposição, não há prejuízo na compreensão do complemento do verbo obedecer, sendo pois o verbo o 
regente, não a preposição; b)diferentemente de verbos transitivos indiretos, verbos do tipo obedecer admitem voz passiva, como se pode ver o 
contraste em i) Os pais são obedecidos pelos filhos, ii) *2 de sorvete é gostado pelo garoto. Portanto, a argumentação apresentada pelos 
requerentes da anulação da referida questão não apresenta fundamento lingüístico nenhum, sendo a opção correta a opção que considera o 
constituinte destacado como objeto direto preposicionado. Está INDEFERIDO o pedido. 
 

                                                 
2 O asterisco aponta que essa frase não é bem formada, gramatical no português. 
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Disciplina: Matemática 
Questão: 21 
Fundamentação/Resposta: 
 Recurso DEFERIDO: Questão Anulada. A referida questão possui 4(quatro) respostas corretas. Houve um erro de digitação onde 
deveria ser solicitada a alternativa incorreta. 

 
Disciplina: Matemática 
Questões: 30, 31 e 36  
Fundamentação/Resposta: 
 Recurso DEFERIDO: Questão Anulada. Os conteúdos das questões não estão no programa divulgado. 

 
Disciplina: Matemática 
Questão: 39 
Fundamentação/Resposta: 
 Recurso DEFERIDO: Mudança de gabarito. Alternativa correta letra B. 

 
Disciplina: Matemática 
Questão: 40 
Fundamentação/Resposta: 
 Recurso DEFERIDO: Mudança de gabarito. Alternativa correta letra A. 

 
 

Maceió/AL, 10 de agosto de 2009. 
 
  

Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD 
Comissão Permanente do Vestibular – COPEVE/UFAL 

 
 
 


