UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
NÚCLEO EXECUTIVO DE PROCESSOS SELETIVOS - COPEVE
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA - FUNDEPES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA CIÊNCIA DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

A Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão
Extensão e Pesquisa – FUNDEPES e o
Núcleo Executivo de Processos Seletivos - COPEVE,, no uso de suas atribuições, observadas as
disposições
osições contidas no Edital Nº 19/2013
19/
– UNCISAL e em acolhimento aos pronunciamentos
pronunci
da
Banca Examinadora emitidos em razão dos recursos apresentados às provas objetivas do
PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR - PROSEL/UNCISAL 2014,, realizado nos dias 07
0 e 08 de
dezembro de 2013, respondem aos recursos:

ANULAÇÃO DE QUESTÕES

Resolvem anular
ar as seguintes questões:
1º DIA - 07/12/2013
ÁREA DE CONHECIMENTO

NÚMERO DA QUESTÃO POR TIPO DE PROVA
TIPO 01

TIPO 02

TIPO 03

TIPO 04

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

03

01

02

04

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

09

11

10

08

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS
UAS TECNOLOGIAS

15

13

12

14

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

16

18

19

17

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

26

24

25

27

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

55

56

52

52

ARGUMENTOS (CONSIDERANDO POR BASE A PROVA TIPO 01)
Questão 03 - Área de Conhecimento: Ciências Humanas e suas Tecnologias
A questão solicitava a identificação da Revolta que está estritamente relacionada às manifestações
atuais por guardar semelhança quanto às reivindicações, sem indicar um período específico. O
gabarito preliminar
iminar informou como alternativa correta a Revolta do Vintém (alternativa ‘B’). Ocorre que
as Revoltas do Buzú e da Catraca (respectivamente, alternativas ‘A’ e ‘C’)) apresentam características
semelhantes às manifestações atuais, uma vez que se basearam em manifestações contra o
aumento do valor da passagem dos transportes públicos.. Considerando que não foi delimitado o
período da Revolta requerida no enunciado, a questão foi anulada.
anulad
Questão 09 - Área de Conhecimento: Ciências Humanas e suas Tecnologias
A questão solicitava a identificação dos fatores motivadores dos conflitos ocorridos na África
subsaariana. O gabarito preliminar informou como alternativa correta a letra ‘C’’, mas foi identificado
que as alternativas ‘D’ e ‘E’ apresentam elementos que, de certa forma, favorecem a ocorrência dos
d
conflitos na referida região. Portanto,
Portanto a questão foi anulada.
Questão 15 - Área de Conhecimento: Ciências Humanas e suas Tecnologias
O texto base da questão refere-se
se a Alta e a Baixa Idade Média e o enunciado solicita a identificação
de características do período, sem delimitar se da Alta ou da Baixa Idade Média. Desta forma,
existem duas alternativas corretas a depender do período considerado, a saber: letra ‘A’ e ‘E’.
Portanto, a questão foi anulada.
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Questão 16 - Área de Conhecimento: Ciências Humanas e suas Tecnologias
A questão
ão solicitava a identificação dos fatores que possibilitaram a dissecação de cadáveres
humanos. Verificou-se
se que tanto a alternativa ‘D’ quanto a ‘E’ estão corretas. Desta forma, a questão
foi anulada.
Questão 26 - Área de Conhecimento:
Conhecimento Ciências Humanas e suas Tecnologias
A questão solicitava a identificação da forma de relevo apresentada na imagem exposta. Verificou-se
Verificou
que há duas alternativas corretas, uma vez que pode ser visualizada tanto a restinga (alternativa ‘A’)
quanto à falésia (alternativa ‘C’). Desta forma, a questão foi anulada.
Questão 55 - Área de Conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias
No gabarito preliminar foi informado que a alternativa correta seria “na reprodução sexuada há troca
de gametas de mais de um indivíduo que pertence
pertence à mesma população” (alternativa ‘C’).
Considerando que essa redação pode dar margem a exclusão dos seres hermafroditas como
capazes de realizar reprodução sexuada, a questão foi anulada.
2º DIA - 08/12/2013
ÁREA DE CONHECIMENTO

NÚMERO DA QUESTÃO POR
PO TIPO DE PROVA
TIPO 01

TIPO 02

TIPO 03

TIPO 04

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

15

13

12

14

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

19

17

16

18

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

43

40

41

38

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

57

59

60

58

NSIDERANDO POR BASE A PROVA TIPO 01)
ARGUMENTOS (CONSIDERANDO
Questão 15 - Área de Conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Houve um equívoco na elaboração da questão relativo ao sistema de rimas dos dois tercetos do
soneto de Camões. A alternativa apontada como correta
c
no gabarito preliminar,, contendo o sistema
ABBAABBACDCCDC, é encontrável em outros sonetos do poeta português, mas não no soneto que
se inicia com “Eu cantarei de amor tão docemente”. Considerando que o sistema de rimas correto
(ABBAABBACDECDE) não consta
const nas alternativas, a questão foi anulada.
Questão 19 - Área de Conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
O gabarito preliminar informou como alternativa correta a letra ‘A’,, que registra que o berimbau é “um
símbolo essencial na roda de capoeira”.
capoei
A alternativa ‘C’ traz o seguinte enunciado sobre o berimbau:
“um estímulo interno na roda de capoeira”. Embora haja um contexto extralinguístico, em que se
pode inferir que o berimbau é um instrumento físico, concreto e externo ao partícipe da roda de
capoeira; no contexto intralinguístico o período do texto “as vivências ficam registradas nos corpos e
podem ser ativadas por um estímulo externo ou interno, como é o caso da presença de um berimbau
para o capoeirista”, não ficando explicito se a conjunção
conjun
“ou” aplica-se
se de forma excludente ou
alternativa. Se a conjunção “ou”
“
aplica-se
se de forma excludente, apenas um estímulo dos
apresentados seria considerado. Porém, de forma alternativa, os dois estímulos seriam igualmente
considerados, deixando o candidato
candidato entender que o berimbau é tanto um estímulo interno como
externo, levando-o,
o, por conseguinte, a marcar a alternativa ‘C’ como correta. Desta forma, ao deixar
margem para uma segunda resposta correta, em razão da ambiguidade do texto, a questão foi
anulada.
Questão 43 - Área de Conhecimento: Matemática e suas Tecnologias
Os valores da primeira linha da tabela são inconsistentes, uma vez que a soma dos faturamentos
apresentados é superior a 100%, o que inviabiliza a questão. Desta forma, a questão foi anulada.
a
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Questão 57 - Área de Conhecimento: Matemática e suas Tecnologias
Os valores apresentados na figura são inconsistentes, uma vez que não existe pirâmide quadrangular
regular com altura igual a 4 cm, aresta da base igual a 6 cm e aresta lateral igual a 5 cm. Para uma
altura igual a 4 cm e aresta da base igual a 6 cm, teríamos uma altura da face lateral igual a 5 cm,
conflitando com a aresta lateral também igual a 5 cm. Desta forma, a questão foi anulada.
anulada

MUDANÇA DE GABARITO

Resolvem alterar o gabarito da seguinte questão.
quest

1º DIA - 07/12/2013
ÁREA DE CONHECIMENTO
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

NÚMERO DA QUESTÃO POR TIPO DE PROVA
TIPO 01

TIPO 02

TIPO 03

TIPO 04

46: A → C

47: A → C

45:: A → C

45: A → C

RECURSOS INDEFERIDOS

erir os demais recursos direcionados para as outras questões.
Resolvem indeferir

Maceió/AL, 20 de Janeiro de 2014.

