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RESULTADO DOS RECURSOS À PROVA OBJETIVA 

 

Área Número do Processo Resultados 

 

 

 

 

 

 

AGROECOLOGIA 

23041.003073/2013-03 Indeferido. 

23041.003032/2013-17 Indeferido. 

23041.003055/2013-13 Indeferido. 

23041.003058/2013-57 Indeferido. 

23041.003072/2013-51 Indeferido. 

23041.003063/2013-60 Indeferido. 

23041.002862/2013-19 Indeferido. 

23041.003075/2013-94 Indeferido. 

23041.003057/2013-11 Indeferido. 

23041.003056/2013-68  Indeferido. 

23041.003031/2013-64 Indeferido. 

23041.003071/2013-14 Indeferido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGROINDÚSTRIA 

23041.003106/2013-15 Indeferido. 

23041.003115/2013-06 Indeferido. 

23041.003015/2013-71 Indeferido. 

23041.002909/2013-44 Deferido o recurso em parte, 

alterando o gabarito da questão 

25 para letra”A”.  

23041.003066/2013-01 Indeferido. 

23041.003018/2013-13 Indeferido. 

23041.003118/2013-31 Indeferido. 

23041.003117/2013-97 Deferido o recurso em parte, 
alterando o gabarito da questão 

25 para letra”A”. 

23041.003113/2013-17 Indeferido. 

23041.003120/2013-19 Indeferido. 

23041.003114/2013-53 Indeferido. 

23041.003112/2013-64 Indeferido. 

23041.003105/2013-62 Indeferido. 

23041.003014/2013-27 Indeferido. 

23041.003111/2013-10 Indeferido. 

23041.003062/2013-15 Indeferido. 

23041.003065/2013-59 Indeferido. 

23041.003117/2013-61 Indeferido. 

23041.003109/2013-41 Deferido o recurso, anulando a 
questão 29. 



23041.003108/2013-04 Deferido o recurso, alterando o 

gabarito da questão 25 para 

letra”A”. 

23041.003107/2013-51 Indeferido. 

23041.003116/2013-41 Indeferido. 

23041.002857/2013-14 Deferido o recurso, anulando a 

questão 20 e 28. 

23041.003119/2013-86 Deferido o recurso, anulando a 
questão 29. 

EDIFICAÇÕES 23041.002863/2013-63 Deferido o recurso, anulando a 

questão 35. 

23041.002985/2013-50 Indeferido. 

 

 

 

ELETROTÉCNICA 

23041.003030/2013-10 Deferido o recurso, anulando as 

questões 31 e 35. 

23041.003022/2013-73 Deferido o recurso, anulando a 

questão 21. 

23041.003026/2013-51 Deferido o recurso, anulando a 

questão 01. 

23041.003025/2013-15 Indeferido. 

23041.003028/2013-41 Indeferido. 

23041.002819/2013-53 Deferido o recurso em parte, 

anulando a questão 01. 

23041.003035/2013-42 Deferido o recurso em parte, 

anulando a questão 01. 

 

 

 

 

 

 

ESPANHOL 

23041.003036/2013-97 Deferido o recurso, alterando o 

gabarito da questão 06 para 
letra”C”. 

23041.003040/2013-55 Deferido o recurso em parte, 

anulando a questão 23. 

23041.003039/2013-21 Deferido o recuro, anulando a 
questão 23. 

23041.002942/2013-74 Deferido o recurso, anulando a 

questão 23. 

23041.002940/2013-85 Indeferido. 

23041.003098/2013-07 Indeferido. 

23041.002941/2013-20 Indeferido. 

23041.003122/2013-08 Deferido o recurso em parte, 

anulando as questão 23 e 30. 

23041.003099/2013-43 Indeferido. 

23041.003104/2013-18 Deferido o recurso em parte, 

anulando as questão 23 e 30. 

23041.003033/2013-53 Deferido o recurso, anulando a 

questão 23. 

23041.003038/2013-86 Deferido o recurso, anulando a 

questão 25. 

23041.003005/2013-36 Deferido o recurso em parte, 

anulando a questão 25. 

 

 

 

 

23041.003049/2013-66 Deferido o recurso, anulando a 

questão 39. 

23041.003051/2013-35 Indeferido. 

23041.003068/2013-92 Indeferido. 



FUNDAMENTOS 

DE 

EDUCAÇÃO 

23041.002962/2013-45 Deferido o recurso, anulando a 

questão 39. 

23041.002876/2013-32 Deferido o recurso, anulando a 

questão 39. 

23041.003074/2013-40 Indeferido. 

23041.002955/2013-43 Deferido o recurso, anulando a 

questão 39. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 

23041.003061/2013-71 Deferido o recurso, anulando a 
questão 12. 

23041.002997/2013-84 Deferido o recurso em parte, 

alterando o gabarito da questão 

29 para a letra “E”, da questão 
30 para a letra “A”  e anulando 

a questão 12. 

23041.003067/2013-48 Deferido o recurso em parte, 
alterando o gabarito da questão 

12 para a letra “E”,e da questão 

14 para a letra “A”  e anulando 

a questão 12. 

23041.002953/2013-54 Indeferido. 

23041.003013/2013-82 Deferido o recurso, anulando a 

questão 06. 

23041.003053/2013-24 Indeferido. 

23041.003082/2013-96 Indeferido. 

23041.002948/2013-41 Indeferido. 

23041.002872/2013-54 Indeferido. 

23041.003079/2013-72 Indeferido. 

23041.003094/2013-11 Indeferido. 

23041.003052/2013-80 Indeferido. 

23041.003059/2013-00 Indeferido. 

23041.002868/2013-96 Indeferido. 

23041.003050/2013-91 Indeferido. 

23041.003004/2013-91 Indeferido. 

23041.002947/2013-05 Indeferido. 

23041.003092/2013-21 Indeferido. 

23041.003093/2013-76 Deferido o recurso anulando a 

questão 4. 

23041.003060/2013-26 Deferido o recurso anulando a 

questão 4. 

23041.003080/2013-05 Deferido o recurso anulando a 

questão 14. 

23041.002867/2013-41 Deferido o recurso anulando a 

questão 06. 

23041.003047/2013-77 Deferido o recurso anulando a 

questão 12. 

23041.002950/2013-11 Deferido o recurso anulando a 

questão 14. 

23041.002898/2013-01 Deferido o recurso anulando a 

questão 14. 

23041.002958/2013-87 Deferido o recurso, alterando o 



gabarito da questão 30 para 

letra”A”. 

23041.003054/2013-79 Deferido o recurso, alterando o 

gabarito da questão 30 para 
letra”A”. 

23041.002866/2013-05 Deferido o recurso, alterando o 

gabarito da questão 30 para 

letra”A”. 

23041.002946/2013-52 Deferido o recurso, alterando o 

gabarito da questão 29 para 

letra”E”. 

23041.002956/2013-98 Indeferido. 

23041.002944/2013-63 Indeferido. 

23041.002902/2013-22 Indeferido. 

23041.003012/2013-38 Indeferido. 

23041.002957/2013-32 Indeferido. 

23041.003081/2013-41 Indeferido. 

23041.003095/2013-65 Indeferido. 

23041.003010/2013-49 Indeferido. 

23041.002915/2013-00 Deferido o recurso, anulando as 

questões 04 e 14 

23041.003067/2013-48 Deferido o recurso em parte, 

alterando o gabarito da questão 

19 para a letra “E” e anulando a 
questão 14. 

23041.003083/2013-31 Deferido o recurso em parte, 

anulando a questão 14. 

23041.003078/2013-28 Deferido o recurso em parte, 
anulando a questão 14, 

alterando o gabarito da questão 

29 para letra”E”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

23041.002990/2013-62 Deferido o recurso anulando a 
questão 24. 

23041.003029/2013-95 Deferido o recurso anulando a 

questão 24. 

23041.003041/2013-08 Deferido o recurso em parte, 
alterando o gabarito da questão 

05 para letra “B”, questão 10 

para letra “C” e anulando as 

questões 15 e 24. 

23041.002960/2013-56 Indeferido. 

23041.003110/2013-75 Deferido o recurso em parte, 

alterando o gabarito da questão 

05 para letra “B”e anulando as 
questão 15. 

23041.002939/2013-51 Deferido o recurso em parte, 

alterando o gabarito da questão 
05 para letra “B” e anulando a 

questão 15. 

23041.002928/2013-71 Indeferido. 

23041.003121/2013-55 Indeferido. 

23041.002991/2013-15 Deferido o recurso anulando a 



questão 15. 

23041.003123/2013-44 Deferido o recurso anulando a 

questão 15. 

23041.002954/2013-07 Deferido o recurso anulando a 
questão 15. 

23041.003027/2013-04 Deferido o recurso anulando a 

questão 15. 

23041.003043/2013-99 Deferido o recurso anulando a 
questão 15. 

23041.002963/2013-90 Deferido o recurso anulando a 

questão 15. 

23041.002927/2013-26 Deferido o recurso anulando a 
questão 15. 

23041.002961/2013-09 Indeferido. 

23041.002951/2013-65 Indeferido. 

23041.002949/2013-96 Indeferido. 

23041.002992/2013-51 Deferido o recurso alterando o 
gabarito da questão 10 para 

letra “C”.  

23041.002929/2013-15 Deferido o recurso alterando o 
gabarito da questão 10 para 

letra “C”. 

23041.003024/2013-62 Deferido o recurso alterando o 

gabarito da questão 10 para 
letra “C”. 

23041.003023/2013-18 Deferido o recurso alterando o 

gabarito da questão 05 para 

letra “B”. 

23041.002952/2013-18 Deferido o recurso alterando o 

gabarito da questão 05 para 

letra “B”. 

23041.003125/2013-33 Deferido o recurso alterando o 
gabarito da questão 05 para 

letra “B”. 

23041.002994/2013-41 Deferido o recurso alterando o 

gabarito da questão 05 para 
letra “B”. 

23041.002913/2013-11 Deferido o recurso em parte, 

alterando o gabarito da questão 
05 para letra “B”  da questão 10 

para letra”C” e anulando a 

questão 15. 

23041.003084/2013-85 Indeferido. 

23041.003124/2013-99 Indeferido. 

23041.002933/2013-83 Indeferido. 

23041.002932/2013-39 Deferido o recurso alterando o 

gabarito da questão 05 para 
letra “B”. 

23041.002959/2013-21 Deferido o recurso alterando o 

gabarito da questão 05 para 

letra “B”. 

23041.003021/2013-29 Deferido o recurso em parte, 



alterando o gabarito da questão 

05 para letra “B”  da questão 10 

para letra ”C” e anulando a 

questão 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÍMICA 

 

 

 

 

 

23041.003096/2013-18 Deferido o recurso em parte, 
alterando o gabarito da questão 

de nº 18, como letra”C”. 

23041.003097/2013-54 Deferido o recurso em parte, 
anulando as questões 05, 08, 11, 

24.  

23041.003102/2013-29 Deferido o recurso em parte, 

anulando as questões 05, 08, 11. 

23041.002916/2013-46 Indeferido. 

23041.003019/2013-50 Indeferido. 

23041.002904/2013-11 Indeferido. 

23041.002884/2013-89 Deferido o recurso anulando a 
questão 08. 

23041.002881/2013-45 Indeferido. 

23041.002875/2013-98 Deferido o recurso, alterando o 

gabarito da questão 18 para a 
letra “C”. 

23041.002880/2013-09 Indeferido. 

23041.003085/2013-20 Indeferido. 

23041.002900/2013-33 Deferido o recurso anulando a 

questão 05. 

23041.002910/2013-79 Indeferido. 

23041.002914/2013-57 Indeferido. 

23041.002912/2013-68 Deferido o recurso anulando a 

questão 24. 

23041.003103/2013-73 Deferido o recurso em parte, 

anulando as questões 05, 08, 11 

e alterando o gabarito da 
questão 18 para letra”C” 

23041.002911/2013-13 Indeferido. 

23041.002931/2013-94 Deferido o recurso em parte, 

alterando o gabarito da questão 

18 para a letra “C”. 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURANÇA 

 DO  

TRABALHO 

23041.002907/2013-55 Deferido o recurso, Anulando a 
questão de nº 30. 

23041.002869/2013-31 Deferido o recurso, Anulando a 

questão de nº 22, alterando o 

gabarito da questão 32 para 
letra”D”. 

23041.002861/2013-74 Deferido o recurso, Anulando a 

questão de nº 20 e 30. 

23041.002905/2013-66 Deferido o recurso, alterando o 
gabarito da questão 32 para 

letra”D”. 

23041.002996/2013-30 Deferido o recurso, alterando o 
gabarito da questão 32 para 

letra”D”. 



23041.002906/2013-19 Deferido o recurso, alterando o 

gabarito da questão 32 para 

letra”D”. 

23041.002988/2013-93 Deferido o recurso, alterando o 
gabarito da questão 32 para 

letra”D”. 

23041.002995/2013-95 Indeferido. 

23041.002816/2013-10 Deferido o recurso, alterando o 
gabarito da questão 32 para 

letra”D”. 

 

SOCIOLOGIA 

23041.002873/2013-07 Indeferido. 

23041.003087/2013-19 Indeferido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO 

23041.003069/2013-37 Deferido o recurso em parte, 
alterando o gabarito das 

questões 20, 21, 23, 24, 27, 29, 

31, 34 e 35, publicados no  

gabarito oficial no site. 

23041.002850/2013-94 Deferido o recurso em parte, 

alterando o gabarito da questão 

21 para letra ”E”. 

23041.003008/2013-70 Indeferido. 

23041.002972/2013-81 Deferido o recurso, alterando o 

gabarito da questão 32 para 

letra”C”. 

23041.002978/2013-58 Deferido o recurso, alterando o 
gabarito da questão 24 para 

letra”C”. 

23041.002973/2013-25 Deferido o recurso, alterando o 
gabarito da questão 29 para 

letra”D”. 

23041.002977/2013-11 Indeferido. 

23041.002982/2013-16 Deferido o recurso, alterando o 
gabarito da questão 19 para 

letra”B”. 

23041.002980/2013-27 Deferido o recurso, alterando o 

gabarito da questão 21 para 
letra”E”. 

23041.002856/2013-61 Deferido o recurso, alterando o 

gabarito da questão 32 para 
letra”C”. 

23041.002975/2013-14 Deferido o recurso, alterando o 

gabarito da questão 27 para 

letra”E”. 

23041.002858/2013-51 Deferido o recurso, alterando o 

gabarito da questão 31 para 

letra”D”. 

23041.002971/2013-36 Deferido o recurso, alterando o 
gabarito da questão 31 para 

letra”D”. 

23041.002847/2013-71 Deferido o recurso, alterando o 

gabarito da questão 34 para 
letra”A”. 



23041.002981/2013-71 Deferido o recurso, alterando o 

gabarito da questão 20  para 

letra”D”. 

23041.002859/2013-03 Deferido o recurso, alterando o 
gabarito da questão 29 para 

letra”D”. 

23041.003064/2013-12 Deferido o recurso, alterando o 

gabarito da questão 19 para 
letra”B”. 

23041.003009/2013-14 Indeferido. 

23041.003011/2013-93 Deferido o recurso, Anulando a 

questão de nº 08. 

23041.002860/2013-20 Deferido o recurso, alterando o 

gabarito da questão 33 para 

letra”B”. 

 

Observação: Os processos administrativos referentes aos recursos estão na 

COPEMA, sala 609, da Assessoria Executiva, no prédio da Reitoria do IFAL, 
contendo as justificativas completas das bancas e disponíveis aos requerentes. 
   
                     

Maceió, 04 de março de 2013. 
 
 

Prof. José Maurício Pereira Pinto 
Presidente da COPEMA 

 


