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PARECER 01/2018-CEV - DISPÕE SOBRE OS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA 

GABARITOS E QUESTÕES DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 

UNIFICADO 2018.1-URCA 

 

 

 A Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Regional do Cariri - URCA, com 

fundamento no subitem 12.1.2, alínea “b” do EDITAL nº 010 de 2017-GR, torna público o 

julgamento dos recursos. 

 

 

 

FÍSICA 
QUESTÃO 13 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

A indicação da reta orientada serve para indicar a transformação do estado “A” para o estado “C”. 

No estado “A” temos e no estado “C” tem-se No gráfico temos: 

e Substituindo os valores chegamos em  

 

MATEMÁTICA 
QUESTÃO 18 

RESULTADO: RECURSO DEFERIDO (QUESTÃO ANULADA) 

O recurso apresentado pelo candidato procede. A questão deve ser anulada. 

 

QUESTÃO 21 

RESULTADO: RECURSO DEFERIDO (QUESTÃO ANULADA) 

O recurso apresentado pelo candidato procede. A questão deve ser anulada. 

 

QUESTÃO 25 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

No enunciado refere-se a números que possuem três dígitos. Portanto, a afirmação de que se 

pode entender que seriam para os algarismos da unidade, dezena ou centena não procede. 

 

QUESTÃO 26 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

Não é necessário o valor do produto. De fato, se denotarmos por o valor inicial da mercadoria, 

após o aumento de 25% a mercadoria custará Portanto, o desconto que deve ser 

dado ao novo preço deve satisfazer a equação ou seja Logo, desconto deve 

ser de 20%. 

 

QUÍMICA 
QUESTÃO 32 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

O candidato não apresentou argumentos. 
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QUESTÃO 35 

RESULTADO: RECURSO DEFERIDO (QUESTÂO ANULADA) 

O argumento apresentado procede. 

 

QUESTÃO 41 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

Em uma pilha ocorre a oxidação no eletrodo negativo chamado de anodo e a redução no eletrodo 

positivo chamado catodo. 

 

QUESTÃO 43 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

Podemos afirmar que existe uma amida no grupamento. 

 

HISTÓRIA 
QUESTÃO 47 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO  

A salvação se dava pela Fé. Lutero acreditava que somente a Fé possibilitava a salvação plena do 

indivíduo. Embora os dois elementos possam está próximos, a Graça de alguma maneira 

dependia também das ações do sujeito em sua vida. A fé era, portanto a aceitação inequívoca de 

Jesus Cristo. Assim, deveria haver um trabalho cotidiano para o aumento dessa fé. Lutero não via 

nas obras de piedades, taí caras as práticas católicas, como mecanismo de salvação. Para 

Lutero, bastava a Fé para que algum fosse salvo. 

 

QUESTÃO 49 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO  

O gabarito foi divulgado corretamente, sendo a letra “A” a alternativa correta. 

 

QUESTÃO 51 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO  

Argumento não procede. 

 

QUESTÃO 52 

RESULTADO: RECURSO DEFERIDO (QUESTÃO ANULADA) 

Embora as questões apontadas pelos requerentes não tenham sustentação no que diz respeito ao 

conceito ou diáspora apresentado, a comissão avalia que há divergência entre os historiadores 

sobre o marco da segunda diáspora judaica, alguns mencionados tanto no século I como o III 

como momentos marcantes nesse processo. Desta forma a comissão acha por bem optar pela 

anulação da questão. 

 

 

QUESTÃO 53 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

Argumento não procede. A primeira menção à uma capital no interior é feita pelos Inconfidentes 

como afirma corretamente a letra “C”. 
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QUESTÃO 54 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

O argumento não procede 

 

QUESTÃO 56 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

A Lei de Terras de 1850 regulamenta a propriedade de terra no Brasil, grosso modo, beneficiou os 

grandes proprietários e a manutenção de poderes oligárquicos, todavia, foi uma primeira tentativa 

de regularizar a situação no país. Teve por base os elementos fundamentais: a regularização do 

território e o estabelecimento de uma política de imigração. No que diz respeito ao 

questionamento da opção “C” não se afirma que a lei possibilitava a doação, como sabemos 

proibida, já que a aquisição da terra passou a ser por compra. Contudo, a mesma opção refere á 

doação nas situações anteriores que também foram regulamentadas. Diz Emília Viotti da Costa: 

“tanto os que obtiveram propriedades ilegalmente, por meio de ocupação, nos anos precedentes a 

lei,como os que receberam doações, mas nunca preencheram as exigências para legitimação de 

suas propriedades puderam registrá-las e validar seus títulos após demarcar seus limites e paga 

as taxas – isso se tivessem realmente ocupado e explorado a terra.” (Viotti da Costa, Emília – da 

monarquia à república. 9ª Ed. Ed. UNESP. São Paulo 2010). 

Dessa forma, o recurso não procede. 

 

QUESTÃO 60 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

Realmente as mulheres e egípcias tinham um papel distinto em relação a outras sociedades do 

período, contudo, de forma geral não detinham papel político relevante, salvo raríssimas exceções 

daquelas pertencentes à realeza, na maior parte dos casos sua função era cuidar da casa já que a 

família no Egito antigo era muito valorizada – Segundo o John Baines, “seu título mais comum era 

“senhora da casa,” o que representava, contudo um lugar de respeito dentro daquela sociedade”. 

 

BIOLOGIA 
QUESTÃO 01 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

O complexo de Golgi armazena e retira substâncias da célula através de sáculos membranosos 

que se fundem a membrana plasmática, realizando assim, o processo de clasmocitose. Sem 

dúvida, substâncias são mudadas espacialmente de lugar. Contudo, a questão explicita o 

transporte “intracelular”: da célula para a célula, melhor ainda, do citoplasma para o citoplasma. 

Dentro desta situação, o retículo endoplasmático é o conjunto membranoso responsável pelo 

transporte intracelular, bem como outras funções, inclusive enviar sáculos membranosos com 

substâncias a serem descartadas posteriormente pela célula, só que nesse caso, essas vesículas 

já fazem parte do complexo de Golgi. 

 

QUESTÃO 05 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

Há por parte do requerente um erro de interpretação quanto ao processo de fase de claro da 

fotossíntese. No item C há uma afirmação: ”A luz é transformada em glicose”. Essa afirmação está 

errada, pois a luz na fase clara é convertida em energia química que por acaso, no final da fase de 
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escuro estará aprisionada entre as ligações químicas da molécula de glicose. 

Efetivamente, e são transformadas em glicose e Energia é convertida em energia, calor ou 

força. Moléculas são convertidas em elementos químicos ou moléculas. 

 

QUESTÃO 06 e 08 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

Não há questão repetida na prova de Biologia. 

 

QUESTÃO 07 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

O fruto, estrutura originária a partir do ovário da flor foi ao longo do tempo uma estrutura que serve 

de reserva de nutrientes para os primeiros estágios da planta, serve como dispersor, bem como 

protetor das sementes. Dessa forma, a flor, as estruturas de folhas, caules e raízes que vemos 

atualmente, só apareceram porque os frutos levaram sementes que originaram plantas para 

serem selecionadas nos mais diversos ambientes da Terra atual. Sementes a gimnosperma tem e 

mesmo assim foram suplantadas pelas angiospermas. Dessa forma, apenas a alternativa A é a 

mais apropriada a ser assinalada como correta. 

 

QUESTÃO 09 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

A hemofilia é um caso de herança ligada ao sexo onde o gen recessivo h com duplicidade nas 

mulheres ou presente no cromossomo X nos homens, condiciona a incapacidade de coagulação 

sanguínea. É impossível um homem normal para a hemofilia ser portador desse gen. Não é 

incomum pessoas normais para essa herança terem filhos hemofílicos, pois a mãe (embora 

normal) é portadora de um gen recessivo para a hemofilia. Portanto a letra C é a única correta 

para essa questão. 

 

QUESTÃO 10 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

Independentemente de quadrado ou círculo for masculino ou feminino, é um caso de herança 

autossômica (não ligada ao sexo). Sem dúvida, apenas o indivíduo representado pelo quadrado 

claro, central da 2ª geração é o único que não se pode garantir o genótipo para a herança em 

questão, pois pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto. Todos os escuros são aa e os 

claros Aa. Portanto, apenas a letra D é correta. 

 

QUESTÃO 11 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

No lato senso, as aranhas são produtoras de peçonha, não apenas as aranhas-marrons. Mesmo o 

quadrinho estando em preto e branco não impossibilita a resolução da questão. 

 

QUESTÃO 14 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

É considerado fóssil apenas resto ou vestígios de seres vivos com mais de 11.000 anos, final do 

período quaternário. A partir desse marco cai no holoceno, época em que estamos no chamado 
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tempo atuais. Infelizmente a referência Tomassi & Almeida do XXII Congresso Brasileiro de 

Paleontologia não tem respaldo dentro do meio científico. 

 

GEOGRAFIA 
QUESTÃO 16 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

Não procede. Trata sobre a industrialização brasileira.  

A PARTICIPAÇÃO DE REGIÃO CENTRO OESTE NA PRODUÇÃO INDUSTRIAL NACIONAL, MESMOS COM 

O PROCESSO DE DESCONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL QUE VEM OCORRENDO NO PAÍS DESDE A DECADA 

DE 1960, AINDA É RELATIVAMENTE PEQUENA. EM 2014 REPRESENTOU APENAS 4,9 % DE TODA 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DO PAÍS. DESTAQUE: BRASÍLIA, GOIANIA (GOIAS), CAMPO GRANDE 

(CAPITAL DE MATO GROSSO DO SUL) ;CORUMBÁ (MATO GROSSO DO SUL) .ONDE FIXARAM – SE NO 

CENTRO OESTE PARA PROCESSAR PARTE DA MATÉRIA PRODUZIDA NA REGIÃO ESPECIALMENTE 

ALIMENTOS E DE PRODUTOS COMO ADUBOS , FERTILIZANTES  E RAÇÕES, ALÉM DE FRIGORIFICOS E 

ABATEDOUROS. 

A QUESTÃO NÃO TRATA DE HIERARQUIA URBANA E SIM DAS AREAS MAIS DINÂMICAS 

INDUSTRIALMENTE DA REGIÃO CENTRO OESTE. 

 

QUESTÃO 17 e 21 

RESULTADO: RECURSOS DEFERIDOS (QUESTÕES ANULADAS) 

As questões 17 e 21 estão repetidas. A comissão achou por bem anulá-las. 

 

QUESTÃO REPETIDAS 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

VESTIBULARES ANTERIORES - MESMA AUTORIA. NÃO PROCEDE FAVORECER ALGUMAS PESSOAS 

ANOS DEPOIS. 

 

QUESTÃO 22 

RESULTADO: RECURSO DEFERIDO (QUESTÃO ANULADA) 

Equivocadamente a questão foi extraída do ENEM. A comissão achou por bem anular. 

 

QUESTÃO 23 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

NÃO PROCEDE - TRATA-SE DE DEFORMAÇÕES QUE SE MANIFESTA NUMA DETERMINADA 

ESTRUTURA, NESTE CASO, GEOLÓGICA. DEFORMAÇÕES MAIS FREQUENTES DOBRAS E FALHAS 

ORIUNDAS DA EVOLUÇÃO DE UM RELEVO DOBRADO- PAUTADO EM PENTEADO E CASSETI.  

 

QUESTÃO 25 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

NÃO PROCEDE – A QUESTÃO PEDE ANALISE DA IMAGEM 

 

QUESTÃO 26 e 30  

RESULTADO: RECURSO DEFERIDO 

O gabarito das questões foram trocados. A questão 26 tem como opção correta a letra ”E” e a 

questão 26 tem como opção correta a letra ”A” 
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QUESTÃO 25 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

NÃO PROCEDE – A QUESTÃO PEDE ANALISE DA IMAGEM 

 

QUESTÃO 29 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

NÃO PROCEDE – A QUESTÃO PEDE A ÚNICA ALTERNATIVA INCORRETA QUE É A LETRA “A 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
QUESTÃO 31 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

O requerente ratifica a resposta dada no gabarito oficial, a questão pede que o candidato 

identifique a que livro pertence o texto introdutório da prova de Português, a resposta correta é a 

alternativa B. 

 

QUESTÃO 33 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

O requerente questiona em seu recurso qual o texto que o enunciado da questão fala. A comissão 
reitera o que está claro – texto anterior de onde, inclusive, foi retirado o fragmento. A questão 
exige baixo índice de compreensão e solicita o conhecimento de um dos elementos estruturais de 
texto narrativo. 

 

QUESTÃO 34 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

Faz parte do programa o panorama histórico da Literatura Brasileira. 

 

QUESTÃO 36 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

A questão é de ordem gramatical e encontra seu embasamento na utilização dos porquês. No 

caso em estudo, além do candidato observar a grafia diferente, exige a compreensão dos 

mesmos. 

 

QUESTÃO 40 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

A solicitação por desconsiderar a questão está pautada no fato de uma alternativa apresentar erro 

de digitação da palavra prêmio. O equívoco, porém não altera o gabarito, essa não é a alternativa 

correta. 

 

QUESTÔES 43 e 44 

RESULTADO: RECURSOS DEFERIDOS (QUESTÕES ANULADAS) 

Tendo em vista o equívoco de adequação espacial do texto Romance VII ou do Canto das Catas 

que ocasionou ambiguidade na compreensão global da prova, a comissão acata os recursos. 

 

QUESTÃO 45 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 
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Por se tratar de uma questão meramente de compreensão e apresentar o texto anteriormente, a 

comissão ratifica o gabarito oficial. 

 

ESPANHOL 
QUESTÃO 46 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

Não há argumentos claros apresentados pelo candidato, essa questão 46 não está repetida, como 

se observa claramente nas alternativas. 

 

QUESTÃO 51 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

Há somente 02 palavras (e não 03 como menciona o candidato) para que ele classificara segundo 

as regras de acentuação gráfica: temática (esdrújula) e tradición (aguda). Portanto, a alternativa A 

é a correta como apresentado no gabarito. 

 

QUESTÃO 56 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

O candidato deveria ter o conhecimento lingüístico suficiente para identificar o verbo SOLER em 

sua forma conjugada(suelen), inclusive discutido na questão anterior. Inclusive, ele é apresentado 

no texto logo na primeira linha do segundo parágrafo do segunto texto desta prova, sendo 

portanto, possível o candidato fazer a substituição adequada solicitada na questão. 

 

QUESTÃO 58 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

Não há repetição de questão. 

 

QUESTÃO 59 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

Não há nenhum tipo de repetição nas alternativas apresentadas. 

 

QUESTÃO 60 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

Não há nenhum tipo de repetição nas alternativas apresentadas. 

O candidato argumenta que não foi capaz de compreender, deixando vago o falto de compromisso 

que ele está fazendo referência devido a ausência de embasamento. Vale ressaltar que esta é um 

tipo de questão bastante usada em provas, portanto, totalmente compreensível pelo candidato. 

 

INGLÊS 
 

QUESTÃO 52 

RESULTADO: RECURSO PROCEDENTE (QUESTÃO ANULADA) 

A questão possui duas alternativas corretas, de acordo com o texto. Portanto, o recurso procede. 
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Crato(CE), 26 de Janeiro de 2018. 

 

 

 

ANA JOSICLEIDE MAIA 

Presidente 

 


