
 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

COMISSÃO PERMANENTE DO VESTIBULAR 
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

 

A Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa 

Vestibular – COPEVE/NEPS/UFAL, no uso de suas atribuições, observadas as 

(Vestibular) 2012 - REITORIA e em acolhimento aos pronunciamentos da Banca Examinadora emitidos em razão dos 

recursos apresentados às provas objetivas do

janeiro de 2013, respondem aos recursos:

 
Resolvem anular as seguintes questões:

DISCIPLINA 

MATEMÁTICA 
(GRUPOS: G1 E G3) 

HISTÓRIA 
(GRUPOS: G1 E G2) 

 
ARGUMENTOS  
Questão 09 - Disciplina Matemática  
Houve um equívoco na elaboração da questão

a questão foi anulada. 

 

Questão 28 - Disciplina História 
A resposta correta seria a alternativa “C”, porém, esta apresenta equívoco na digitação do ano em que ocorreu a Revolução 

do Porto (onde se lê 1920, deveria estar escrito “1820”), tornando a alternativa incorreta. Considerando que a 

solicitava que fosse assinalada a alternativa 

política do Brasil e que todas as demais alternativas (a, b, d, e) estão incorretas, a questão foi anulada.

 

Resolvem alterar o gabarito das seguintes questões.

DISCIPLINA 

LÍNGUA PORTUGUESA 
(TODOS OS TIPOS) 

LÍNGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL 
(TODOS OS TIPOS) 

LÍNGUA ESTRANGEIRA FRANCÊS 
(TIPO 2) 

 
 

 
Resolvem indeferir os demais recursos direcionados para as outras questões.

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL 

COMISSÃO PERMANENTE DO VESTIBULAR – COPEVE/NEPS 
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E 

PESQUISA – FUNDEPES 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL 

A Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa – FUNDEPES e a Comissão Permanente do 

COPEVE/NEPS/UFAL, no uso de suas atribuições, observadas as disposições contidas no

e em acolhimento aos pronunciamentos da Banca Examinadora emitidos em razão dos 

recursos apresentados às provas objetivas do Processo Seletivo Vestibular UNEAL/2012, realizado nos dias 

aos recursos: 

 
ANULAÇÃO DE QUESTÕES 

Resolvem anular as seguintes questões: 
2º DIA – 14/01/2013 

NÚMERO DA QUESTÃO POR TIPO DE PROVA

TIPO 01 TIPO 02 TIPO 03 

09 09 09 

28 28 28 

Houve um equívoco na elaboração da questão, não havendo resposta correta nas alternativas apresentadas

A resposta correta seria a alternativa “C”, porém, esta apresenta equívoco na digitação do ano em que ocorreu a Revolução 

do Porto (onde se lê 1920, deveria estar escrito “1820”), tornando a alternativa incorreta. Considerando que a 

solicitava que fosse assinalada a alternativa correta sobre o processo de descolonização que culminou na independência 

política do Brasil e que todas as demais alternativas (a, b, d, e) estão incorretas, a questão foi anulada.

MUDANÇA DE GABARITO 
 

o gabarito das seguintes questões. 
1º DIA – 13/01/2013 

NÚMERO DA QUESTÃO POR TIPO DE PROVA

TIPO 01 TIPO 02 TIPO 03 

05 (D → B) 05 (B → E) 05 (C → A) 

24 (E → A) 24 (C → D) 24 (D → E) 

- 27 (B → E) - 

RECURSOS INDEFERIDOS 

indeferir os demais recursos direcionados para as outras questões. 

Maceió/AL, 21

 

 

FUNDEPES e a Comissão Permanente do 

disposições contidas no EDITAL Nº 014 

e em acolhimento aos pronunciamentos da Banca Examinadora emitidos em razão dos 

, realizado nos dias 13 e 14 de 

NÚMERO DA QUESTÃO POR TIPO DE PROVA 

TIPO 04 

09 

28 

, não havendo resposta correta nas alternativas apresentadas. Desta forma, 

A resposta correta seria a alternativa “C”, porém, esta apresenta equívoco na digitação do ano em que ocorreu a Revolução 

do Porto (onde se lê 1920, deveria estar escrito “1820”), tornando a alternativa incorreta. Considerando que a questão 

sobre o processo de descolonização que culminou na independência 

política do Brasil e que todas as demais alternativas (a, b, d, e) estão incorretas, a questão foi anulada. 

NÚMERO DA QUESTÃO POR TIPO DE PROVA 

TIPO 04 

 05 (A → D) 

 24 (B → C) 

- 

 
Maceió/AL, 21 de Fevereiro de 2013. 


