Universidade Federal de Alagoas - UFAL
Núcleo Executivo de Processos Seletivos – COPEVE/UFAL
Fundação Universitária
Universitár de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa – FUNDEPES
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL

O Núcleo Executivo de Processos Seletivos da Universidade Federal de Alagoas – COPEVE/UFAL e a
Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa – FUNDEPES,
FUNDEPES no uso de suas
atribuições, observadas as disposições contidas no Edital nº 03/2014 – UNCISAL e em acolhimento aos
pronunciamentos da Banca Examinadora emitidos em razão dos recursos apresentados às provas objetivas do
PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR – PROSEL/UNCISAL 2015, realizado nos dias 29 e 30 de novembro de
2014, respondem aos recursos:
ANULAÇÃO DE QUESTÕES
Resolvem anular as seguintes questões:

1º DIA – 29/11/2014

ÁREA DE CONHECIMENTO

NÚMERO DA QUESTÃO POR TIPO DE PROVA
TIPO 01

TIPO 02

TIPO 03

TIPO 04

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

03

03

04

04

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
ECNOLOGIAS

52

52

51

51

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

59

59

60

60

ARGUMENTOS (CONSIDERANDO POR BASE A PROVA TIPO 01)
Questão 03 - Área de Conhecimento: Ciências Humanas e suas Tecnologias
A questão faz referência à imigração alemã no Brasil e apresentou,
apresentou, no gabarito preliminar, como resposta
correta a informação que “diferentemente de outros grupos de imigrantes, os alemães se destacam por fixar-se
fixar
na zona rural através do modelo núcleo colonial, não tendo passado pela experiência de servir de mão
m de obra
assalariada em grandes plantações” (alternativa A).
Sabe-se
se que a característica que difere a imigração alemã no sul do Brasil das demais regiões é o caráter de
povoamento do território. No entanto, a questão não restringiu a análise da imigração
imigraçã alemã no sul do Brasil,
especificamente nos
os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde a característica informada na
questão se aplica. Em outras regiões do Brasil, alguns alemães passaram pelo processo de trabalho nas
grandes lavouras, inclusive
sive no norte do estado do Paraná. Portanto, considerando que não foi delimitada na
questão a imigração alemã no sul do Brasil,
Brasil especificamente nos
os estados do Rio Grande do Sul e de Santa
Catarina, a questão foi anulada.
Questão 52 - Área de Conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias
O gabarito preliminar informou como alternativa correta “E) I e II”. No entanto, está correta também a afirmativa
“III- Em baixas temperaturas e pressão, um gás real não se comporta como um gás ideal conforme previsto
previs
pela lei dos gases.” Considerando que não há alternativa que contemple as afirmativas I, II e III como corretas,
a questão foi anulada.
Questão 59 - Área de Conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Ao nomear o eixo horizontal como a posição
posiçã do objeto, a questão caracteriza um tipo de movimento não
contemplado no conteúdo programático do Edital nº 03/2014 - UNCISAL, sendo necessário um
amadurecimento matemático e físico além do exigido para os candidatos desse Processo Seletivo. Desta
forma, a questão foi anulada.
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2º DIA – 30/11/2014

ÁREA DE CONHECIMENTO

NÚMERO DA QUESTÃO POR TIPO DE PROVA
TIPO 01

TIPO 02

TIPO 03

TIPO 04

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS - OPÇÃO INGLÊS

25

25

26

26

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS - OPÇÃO ESPANHOL

26

26

27

27

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

32

32

33

33

ARGUMENTOS (CONSIDERANDO POR BASE A PROVA TIPO 01)
Questão 25 - Área de Conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias - Opção Inglês
O gabarito preliminar informou como alternativa correta
corret “B) Presente perfect.”.. Ocorre que a referida alternativa
apresenta um erro de digitação, misturando português (presente)
(
com inglês (perfect
perfect). A resposta correta é
“Present Perfect”. Desta forma, a questão foi anulada.
anulada
Questão 26 - Área de Conhecimento:
Conhecimento Linguagens, Códigos e suas Tecnologias - Opção Espanhol
A alternativa “C) o repetitivo pode ser atordoante.”
atordoante.” está correta, conforme apresentado no gabarito preliminar,
pois o conto tem por título “Rotinas” e traz ao leitor a reflexão sobre como o cotidiano,
cotidiano, o diário, o repetitivo pode
tornar-nos
nos indiferentes até às situações mais extremas, como a explosão de bombas. Já a alternativa “E) a
ditadura militar mudou a vida das pessoas.”
pessoas.” também pode ser considerada correta, pois o cenário da ditadura
militar argentina,
gentina, no conto de Benedetti, é representado como o “comum”, o “diário”, “o rotineiro”, aquilo que
acontece todas as noites: as bombas. Não deixa de ser uma crítica social à ditadura militar argentina, já que a
vida das pessoas foi intensamente modificada
modificada neste período sombrio da história argentina. A principal reflexão
é de como essa mudança se tornou o ambiente comum, o diário, o recorrente na vida das pessoas, ao ponto
do menino sentir medo de um trovão e não das bombas. Considerando que há duas alternativas
altern
corretas (C e
E), a questão foi anulada.
Questão 32 - Área de Conhecimento: Matemática e suas Tecnologias
O gabarito preliminar informou como alternativa correta “D) (-380,158)”.
”. De acordo com as informações
apresentadas na questão, o deslocamento no eixo x é dado por -50-400+70=-380
380 e o deslocamento no eixo y
é dado por -30+150-22=98.
22=98. Portanto, o tesouro se encontra no ponto cartesiano (-380,98).
( 380,98). Considerando que
não há alternativa que contemple a resposta correta (-380,98),
380,98), a questão foi anulada.

RECURSOS INDEFERIDOS
Resolvem indeferir os demais recursos direcionados para as outras questões.
Maceió/AL, 16 de Janeiro de 2015.
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