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PARECER 001/2019-CEV - DISPÕE SOBRE OS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA 

GABARITOS E QUESTÕES DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 

2019.1-URCA 

 

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

no subitem 17.1.2, alínea “B” do EDITAL nº 008/2018-GR, torna público o julgamento dos 

recursos. 

 

PROVAS DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

FÍSICA 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. NO MOVIMENTO RETILINEO UNIFORMENTE VARIADO O GRA´FICO 

VXT É UMA RETA. COMO EM UMA RETA O PONTO MÉDIO É A SOMA DAS 

COORDENADAS DIVIDIDO POR 2, A VELOCIDADE MÉDIA É A SOMA DAVELOCIDADE 

INICIAL COM A VELOCIDADE FINAL DIVIDIDO POR DOIS. 

 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. AS VELOCIDADES SÃO IGUAIS, MAS NÃO SIGNIFICA QUE SE 

ENCONTRAM NESTE INSTANTE, BASTA COMPROVAR USANDO A EQUAÇÃO DE 

MOVIMENTO RETILINEO UNIFORMENTE VARIADO. 

 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O AVIÃO EXERCE UMA FORÇA SOBRE O AR NA HORIZONTAL EM 

CONTRAPARTIDA O AR EXERCE UMA FORÇA IGUAL NO SENTIDO CONTRÁRIO SOBRE 

O AVIÃO. A PRIMEIRA LEI SE APLICA NO CASO GERAL, POIS A SOMATORIA DESSAS 

FORÇAS ANULAM-SE JUSTIFICANDO O MOVIMENTO CONSTANTE. A SEGUNDA LEI 

NÃO SE APLICA PORQUE NÃO EXISTE ACELERAÇÃO. 

 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. NÃO PROCEDE A REPETIÇÃO DE ALTERNATIVAS. 

 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O CANDIDATO EQUIVOVOU-SE NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. 

 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O CANDIDATO, NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, NÃO ATENTOU AO 

MULTIPLO QUILO (K = 1000) PARA FAZER A TRANSFORMAÇÃO DE JOULE PARA KCAL.  

 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
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IMPROCEDENTE. A TROCA DE ÓLEO COM CERTEZA É ESSENCIAL, MAS MESMO 

ASSIM NÃO GARANTE TOTAL EFICIÊNCIA DO FUNCIONAMENTO DE UMA MÁQUINA 

TÉRMICA. 

A PALAVRA RELAÇÃO NÃO ESTÁ ERRADA, MESMO ERRADA NÃO SERIA MOTIVO 

PARA ANULAÇÃO DA QUESTÃO, O CONHECIMENTO AVALIADO REFERE-SE AO 

CAMPO DA FÍSICA 

 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. NO ENCUNCIADO DA QUESTÃO FICOI EXPLÍCITO NO TEXTO QUE É 

EM METROS, A FALTA DA UNIDADE NOS ITENS NÃO DEQUALIFICA A RESPOSTA PELA 

AUSÊNCIA DA UNIDADE.  

 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. NÃO HÁ REPETIÇÃO DE ITEM NA QUESTÃO 10. 

 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO: RECURSO ACEITO – QUESTÃO NULA 

CONCORDAMOS COM A ANULAÇÃO, NÃO EXISTE ERRO DE ESCRITA, MAS 

REPETIÇÃO DE OPÇÕES. 

 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. NÃO PROCEDE A AFIRMAÇÃO A ESCOLA ARISTOTÉLICA 

DEFENDIAM UM UNVERSO IMUTÁVEL ONDE OS CORPOS CELESTES, 

CONSIDERADAS ESFERAS PERFEITAS, MOVIAM-SE EM TRAJETÓRIAS CIRCULARES.  

 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO: RECURSO ACEITO - RETIFICAR O CABARITO 

A COMISSÃO DEVE RETIFICAR O CABARITO, A RESPOSTA É A LETRA “C” E NÃO A 

LETRA “A” COMO FOI APRSENTADO. 

 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO:  20 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. As opções são todas distintas. 

 

QUESTÃO:  22 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A fração pedida é  assim D-N=28-12=16. Opção B. 

 

QUESTÃO:  24 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O raciocínio do candidato está incorreto. 

 

QUESTÃO:  27 
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RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. As opções são coerentes com a resposta da questão. 

 

QUESTÃO:  28 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Intervalos são conjuntos e podem ser representados por colchetes. O gabarito 

está correto e o mbesamento não faz sentido. 

 

QUESTÃO:  29 

RESULTADO: RECURSO ACEITO – QUESTÃO NULA 

PROCEDENTE. ANULAÇÃO DA QUESTÃO. 

 

QUESTÃO: -- 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE.  

O (a) candidato (a) não identificou a questão 

 

QUÍMICA 

 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. É uma questão interpretativa que discorre sobre a energia quantizada de um 

átomo, solicitando que indique dentre as alternativas qual das Teorias Atômicas corresponde a 

explicação mais plausível sobre o fenômenos observados nas cores obtidas quando os elétrons de 

íons metálicos retornam a níveis de menor energia. Ratificando o Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A argumentação não procede e não vem ocasionar problemas a prova em tela.  

 

QUESTÃO: 42 

ID DO RECURSO: 3969, 105 

RESULTADO: RECURSO ACEITO – QUESTÃO NULA 

IMPROCEDENTE. A questão versa sobre cálculos de pH onde o candidato deve ter habilidades 

para identificar transformações e variáveis relevantes em uma situação problema, elaborando 

estratégias para resolvê-la. Por apresentar um erro de digitação, somos favorável a aceitação do 

recurso. 

 

QUESTÃO: 43 

ID DO RECURSO: 8410 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Não há respostas repetidas. Ratificando o Gabarito Oficial 

 

BIOLOGIA 

 

QUESTÃO: 46 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A alternativa de letra C onde existe a palavra “Deveá” não é a resposta da 
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questão. A questão solicita saber que a pessoa portadora da condição genética responsável pela 

fenilcetonúria Não produz a enzima que transforma o aminoácido fenilalanina em tirosina. A 

resposta correta encontra-se claramente expressa na letra B, por este motivo, a palavra “deveá” não 

leva o candidato ao confundimento, sendo assim, o recurso não foi aceito. 

 

QUESTÃO: 47 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Pessoas fenilcetonúricas devem evitar o uso de adoçantes artificiais à base de 

aspartame, todavia a alternativa C informa ainda que esse uso deve ser evitado devido à quebra do 

amido que leva a produção da maltose, glicídio de sabor doce, sendo que na reação que é catalisada 

pela enzima fenilalanina – 4 – monoxigenase, cuja ausência é a principal causa da finilcetonúria, 

ocorre a produção de tirosina e não maltose conforme a alternativa C aponta. Por este motivo o 

recurso não foi aceito. 

 

QUESTÃO: 48 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A pinocitose é um tipo de endocitose em que a célula engloba líquidos ou 

pequenas partículas inespecíficas em solução aquosa. É um sistema de alimentação celular 

complementar à fagocitose, porém mais delicada e com formação de vesículas minúsculas, difíceis 

de serem observada ao microscópio óptico. Inicialmente, o líquido a ser englobado, quando em 

contato com a membrana plasmática, provoca modificações na membrana, a qual começa e 

englobar o material sem a formação de pseudópodos. Por este motivo o recurso não foi aceito. 

 

QUESTÃO: 49 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Na telófase I da meiose, conforme trata a questão, os cromossomos, já 

separados em dois lotes, um em cada polo da célula, passam a se descondensar. O fuso mitótico se 

desfaz, os envelopes nucleares se reorganizam e os nucléolos reaparecem. Surgem, assim, dois 

novos núcleos, cada um deles com metade do número de cromossomos, entretanto, ainda está 

constituído por duas cromátides unidas pelo centrômero.  

A Metáfase I da meiose, conforme trata a questão, é a fase em que os pares de cromossomos 

homólogos prendem-se ao fuso mitótico formado durante a profáse I, dispondo-se na região 

equatorial da célula. Na metáfase I da meiose, conforme trata a questão, cada cromossomo 

duplicado prende-se a microtúbulos provenientes de apenas um dos polos, enquanto seu homólogo 

prende-se a microtúbulos do polo oposto. Por este motivo o recurso não foi aceito. 

 

QUESTÃO: 52 

RESULTADO: RECURSO ACEITO – QUESTÃO NULA 

PROCEDENTE. Como a imagem era o elemento mais importante para resolução da questão e 

como a mesma não ficou nítida, a questão será anulada. 

 

QUESTÃO: 53 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

PROCEDENTE. A questão solicita do candidato que seja identificado dentre as alternativas o nome 

científico que está escrito corretamente e que obedeça às regras de taxonomia e à nomenclatura 

botânica. Dessa forma não está faltando partes do texto. Conforme explicitado não é para aparecer 

no enunciado o nome específico de uma planta, mais sim que o candidato escolha dentre as opções 

o nome da espécie que está escrito corretamente. Por este motivo o recurso não foi aceito. 
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QUESTÃO: 56 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A alternativa de letra A onde existe a palavra “Tudo Digestório” não é a 

resposta da questão. A resposta correta encontra-se claramente expressa na letra B, por este motivo, 

a palavra “Tudo Digestório” não leva o candidato a confundimento, sendo assim, o recurso não foi 

aceito. 

A questão trata de uma análise geral do Filo Mollusca, não é solicitado análise especializadas. Por 

este motivo o recurso não foi aceito. 

 

QUESTÃO: 57 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão não fala que o fígado é o maior órgão do nosso corpo, a questão fala 

que “O Fígado é um dos maiores e mais importante órgãos de nosso corpo...” não existe a afirmação 

no enunciado que ele é o maior, porém que é um dos maiores. Por este motivo o recurso não foi 

aceito. 

 

QUESTÃO: 58 

RESULTADO: RECURSO ACEITO - QUESTÃO NULA 

PROCEDENTE.  

A imagem era a base para a resolução da questão. Por este motivo o recurso foi aceito. 

 

QUESTÃO: 59 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Semânticamente a palavra “pela” escrita na questão não apresenta impecílio 

para o entendimento e compreensão da questão. Por este motivo o recurso não foi aceito. 

 

QUESTÃO: 60 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Mutualismo é o tipo de relação ecológica interespecífica em que ambas as 

espécies que interagem obtêm benefícios. Por este motivo o recurso não foi aceito. 

 

QUESTÃO:  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O (a) candidato (a) não identificou questão 
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PROVAS DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

 

HISTÓRIA 

 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A argumentação é improcedente e anacrônica 

 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Ainda que tivesse o texto ocandidato (a) deveria saber da resposta. O texto é 

uma referência a mais e não há dificuldade na comunicação, como argumenta. 

 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A letra “B” é falsa, uma vez que o fascism português não teve caráter 

conquistador no estrangeiro; observer da mesma forma a América Latina do século XX. 

Basta observer o enunciado da questão que argumenta no sentido oposto ao recurso apresentado 

pelo candidato (a). 

 

 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A letra “E” refere-se aos pensadores renascentista e não os medievais. 

 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A argumentação não anula a alternative correta. O fato de não afirmar outras 

relações não significa dizer que a apresentada na alternative é falsa. Se José e Maria são bonitos, 

posso dizer que José é bonito. 

 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A argumentação não procede. A alternative “C” em nenhum momento afirma 

que o Brasil foi elevado a Reino Unido em 1808, como alega o candidato. 

 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A alternative “B” é incorreta ao afirmar que esta prática ainda é comum 

bastante 

 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Tendo em vista que, em que pese a argumentação do candidato, o item “A” 

torna-se absolutamente falso e a letra “B” é claramente correta. Não há, portanto indução ao erro. 
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GEOGRAFIA 

 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. De acordo com o autor HAESBART, Rogério, na obra A Nova Des-ordem 

Mundial (2006), os “aspectos sociais e políticos” são tão tradicionais quanto os demais, à medida 

que esses aspectos políticos estão associados a base econômica moldada na à divisão do trabalho 

entre “Norte” e “Sul”, .....”. 

Acabou sendo até mais “consistente”, reconhecendo uma “regionalização a partir da própria 

sociedade e das relações de hegemonia e/ou subordinação dos grupos sociais internos em cada 

Estado-nação”. A questão está correta e o seu gabarito permanece letra “A”. 

 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A opção “B” é a opção correta, pois As afirmativas I e II estão corretas e a 

afirmativa III está incorreta. 

Afirmativa I – De acordo com MARTINS, Dadá; BIGOTO, Francisco e VITIELLO, Márcio na obra 

Geografia – Sociedade e Cotidiano (2010), a Geografia escolar apresenta essa “possibilidades de 

compreensão ......”; o que torna essa afirmativa “correta”; 

Afirmativa II – De acordo com MORAES, Antonio Carlos Robert na obra GEOGRAFIA – Pequena 

História Crítica, Ratzel (1882) definiu o “objeto geográfico como estudo da influência que as 

condições naturais exercem sobre a humanidade...”; o que torna essa afirmativa “correta”; 

Afirmativa III – O texto faz menção a um pensamento antagônico à Geografia Crítica, o que torna 

essa afirmativa “incorreta”. Portanto a ALTERNATIVA “B” é a resposta CORRETA. A questão está 

CORRETA e o seu gabarito permanece. 

 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. De acordo com MAGNOLI, Demétrio e ARAÚJO, Regina (2005), por 

definição Planaltos - áreas onde a erosão predomina sobre o de acumulação de sedimentos, MAS 

APRESENTAM SUPERFÍCIES IRREGULARES FORMADAS POR MORROS, SERRAS E 

CHAPADAS e; 

Depressão – se caracterizam por superfícies SUAVEMENTE INCLINADAS E BASTANTE 

APLAINADAS, entre as cotas altimétricas de 100 e 500 metros. Planalto e Depressão têm perfis 

diferentes. Portanto a resposta está CORRETA e o Gabarito permanece. 

 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Afirma que o Território brasileiro abrange “uma parte do escudo das Guianas” 

e APENAS ÀS GUIANAS; não a “totalidade ou parte do Escudo Central” e nem a “totalidade ou 

parte do Escudo Atlântico”; o que torna a questão e o seu gabarito CORRETOS. Portanto a resposta 

está CORRETA e o Gabarito permanece. 

 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão em tela se refere à Hidrosfera, um “Sistema Fechado”, e a 

quantidade de água que possui, independente de onde a encontremos. A questão não se refere às 

mudanças no quantitativo de águas nas nascentes, rios, etc, especificamente onde, nesse caso 
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poderiam abordar os mais diversos fatores que afetariam essas mudanças. Mas aqui se refere à 

HIDROSFERA como “Sistema Fechado” no qual se inclui!  

Ainda no que se refere o (a) candidato (a)a sobre: “evaporação é líquido para o gasoso como 

consta na letra c”, esclarecemos que “O vapor de água em forma de nuvens se transforma em 

“PRECIPITAÇÃO”.... 

A Questão APRESENTA ALTERNATIVA! 

No que ainda se refere o (a) Candidato (a) sobre: “percolação é o movimento descendente da água 

no interior do SOLO, de cima para baixo”; esclarecemos que o texto não esta afirmando que a 

Percolação é um movimento “ascendente ou descendente”, apenas afirma que ela acontece; não faz 

menção a um “movimento exclusivo e/ou único”. 

Ainda sobre a afirmativa do (a) Candidato (a), esclarecemos que Alternativa “A”, não é incorreta. 

A Alternativa E está Correta e sua afirmativa é verdadeira. 

Esclarecemos que nas zonas urbanas a população depende, sim, das águas subterrâneas como uma 

das principais formas de suprir suas necessidades básicas. Pode comprar água, é verdade, mas essa 

água tem origem subterrânea. Pode consumir de uma caixa d´água, mas essa água tem origem 

subterrânea; entre outras situações do cotidiano urbano. 

Portanto a resposta está CORRETA e o Gabarito permanece. 

 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Conforme sugere o (a) Candidato (a), a Alternativa A – Agricultura de Precisão, 

fica EXCLUÍDA. Vale ressaltar que o enunciado da questão inicia com: “Desde o século XVI”. E, 

como bem afirma o (a) Candidato (a), nesse período “não havia Agricultura de Precisão”, o que a 

EXCLUI como alternativa. 

Sendo esse um processo controlado por conjunto de satélites; utilização de GPS bem como 

softwares possibilitando uma melhor interpretação dos dados, inclusive com previsões 

meteorológicas e de como esses dados podem impactar e/ou influenciar no solo e principalmente na 

cultura e, nesse período, ainda não se apresentava o uso das tecnologias que a caracterizam, não 

corresponde ao enunciado “tempo” da questão. 

Esclarecemos que: 

AGRICULTURA DE PLANTATION – é uma monocultura, com finalidades comerciais; aplicação 

intensiva de capitais; praticada em Latifúndios; com utilização de mão-de obra como também 

mecanização, e destina-se principalmente ao abastecimento dos mercados externos. 

Como um dos exemplos, atualmente, podemos citar a soja, no Centro Oeste do Brasil. A mão de 

obra pode até não ter a remuneração adequada ou estar com a remuneração defasada, mas NÃO É 

ESCRAVA. Portanto a resposta está CORRETA e o Gabarito permanece. 

 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Esclarecemos que o enunciado da questão pede ao (a) Candidato (a) que leia as 

afirmativas apresentadas e, após a leitura, indique a alternativa CORRETA. 

Das afirmativas apresentadas na questão em tela, a afirmativa “E” é a que está INCORRETA, 

portanto a alternativa “E” é a alternativa que indica qual afirmativa está incorreta, tornando-se, 

assim, a alternativa CORRETA ao ser indicada no gabarito. 

A alternativa “D” indicado pelo (a) Candidato (a) como “item 4 (IV)”, que afirma que “IV e V são 

incorretas”, não é verdadeira, pois a afirmativa V – É VERDADEIRA. 

O texto não afirma “existir” a Megalópole cuja formação pode ser originada; afirma que “estão 

originando a formação”. Neste caso somente a afirmativa IV é a incorreta como consta no 
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enunciado da alternativa “E”. Portanto a resposta está CORRETA e o Gabarito permanece. 

 

PORTUGUES 

 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

O texto pertence ao poeta Patativa do Assaré e faz  parte do Livro Ispinho e Fulô. 

 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

O nível de dificuldade da questão é meramente interpretativo. 

 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

Ratificamos o gabarito. 

 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

A questão é de cunho interpretativo e não se refere apenas a questão de pele, como afirma a opção 

D.  O termo “se resume” restringe todas as outras informações contidas no texto, onde há E. Há 

um forte engajamento retratado por um discurso de resistência e de combate à opressão. 

 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

A questão apresenta a seguinte afirmativa: “Aquilo que na atualidade é entendido por Cultura 

geralmente não passa de uma Indústria Cultural.” Em seguida apresenta a tirinha onde fica bem 

clara a relação com a afirmação anteriormente citada. Depois é solicitado que se marque a opção 

que não opção que não está de acordo com as mensagens aqui expostas. Portanto, a única opção em 

desacordo é a D. 

 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

O termo ISSO é catafórico, mas não faz referência a nenhum termo específico e sim a todo o 

contexto anterior e não a dois termos em especial. 

 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

A afirmação que ninguem morre de amor serve de elemento constrastivo para dá ênfase às 

desigualdades e não comporta a ideia de que se quer romper com ideais românticos. 

O termo Terrinha assume conotações distintas, primeiro apresenta um valor afetivo, depois assume 

um caráter depreciativo. 

 

QUESTÃO: 43 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

“Antes isso que ser o que atravessa a vida 

 Olhando para trás de si e tendo pena...” 

A afirmação contida nos dois versos revela que há preferência de nulidade do subjetivismo. O eu 

poético prefere todos as limitações à piedade. Não há nenhuma referência à metafísica. 
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QUESTÃO: 44 

RESULTADO: RECURSO  ACEITO – QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO: 45 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

 

A QUESTÃO É BASTANTE CLARA: Compreende a mesma regra do acento grave: 

A REGRA EM USO É Sempre que tivermos as locuções: “às pressas, às vezes, à risca, à noite, à 

direita, à esquerda, à frente, à maneira de, à moda de, à procura de, à mercê de, à custa de, à 

medida que, à proporção que, à força de, à espera de”. 

 

INGLÊS 

 

QUESTÃO: 47 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O trecho destacado como embasamento para a mudança do gabarito é 

inadequado, pois a expressão “at first” (a princípio) indica uma impressão inicial, que foi desfeita 

no decorrer do texto, como pode ser comprovada pelos trechos “...The students take to it, and 

become obsessed with it...” (“..Os alunos abraçaram a ideia, e se tornaram obcecados por ela...”). A 

letra C não é correta, pois em momento nenhum do texto é dito que o professor apoia a autocracia 

 

QUESTÃO: 50 

RESULTADO: RECURSO ACEITO – QUESTÃO NULA 

PROCEDENTE. A questão deve ser anulada, pois há duas possibilidades de resposta. 

 

QUESTÃO: 52 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. No trecho ”And while women are more commonly victimized, men are also 

abused – especially verbally and emotionally.”(“... E enquanto as mulheres são comumente mais 

vitimizadas, os homens também sofrem abuso – especialmente abuso verbal e emocional.”), o 

advérbio mais permite a interpretação de que as mulheres são as principais vítimas de abuso. 

Portanto, a opção correta permanece a letra A. 

 

QUESTÃO: 55 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A única opção que traz práticas de escravidão mencionadas no texto é a letra B. 

As práticas de escravidão (trabalho forçado em minas e trabalho forçado em plantações) 

apresentadas nas opções C, D e E não são mencionadas no texto.   

 

QUESTÃO: 57 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O Texto 5 traz informações verbais e não verbais de tipos de trabalho escravo 

nos tempos modernos. Portanto, a alternativa correta é a letra B. 

 

QUESTÃO: 58 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A imagem representa quatro Pinnochios com narizes grandes. Em cada nariz há 

uma letra pendurada formando FAKE (falsa) e escrito em seus macacões as letras NEWS (notícia). 
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Acima de cada Pinnochio há balões com a seguinte sentença: It´s on the internet. So it must be true 

(Está na internet. Então, deve ser verdade.). A imagem, associada ao texto, indica crítica às notícias 

falsas que têm se espalhado pela internet. Portanto, letra E.  

 

QUESTÃO: 60 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O texto traz dicas de como identificar notícias falsas. Depois de lê-lo, não é 

possível concluir que cada pessoa tem capacidade de discernir se a notícia é falsa ou verdadeira. No 

entanto, é possível concluir que, dentre estas dicas, há uma que fala para checar se nossas próprias 

crenças não estão afetando nosso julgamento sobre a notícias. Portanto, a opção correta é a letra C. 

 

ESPANHOL 

 

QUESTÃO: 46 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE.  É  uma  questão  interpretativa  em  que  são  apresentadas  CINCO 

proposições  para  que  se  marque  a  opção  correta.  Das  apresentadas,  SOMENTE  a 

alternativa  B  é  a  correta,  pois  nela  diz  sobre  “Os  diferentes  avanços  que  o  idioma 

espanhol viveu na sua história”, presente claramente no texto. 

 

QUESTÃO: 47 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. É uma questão interpretativa em que as alternativas A e E, como as demais,  

sao  completamentes  diferentes,  ou  seja,  nao  há  respostas  repetidas.  Portanto, somente a 

alternative A é a correta. 

 

QUESTÃO: 49 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questao nao solicita o plural ou o singular da palavra em estudo e, por isso, 

nao causa problemas na compreensao leitora da questao ao candidato. Nesse sentido,  o  

argumento  apresentado  do  candidato  nao  é  coerente,  e  ele  saberia,  sem problemas, a 

resposta exatada solicitada pela questao. Portanto, somente a alternative A é a correçao. 

 

QUESTÃO: 51 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Somente a alternative E é a correta, pois o texto explica claramente que os 

ninis “representam a situação dos ninis que é bastante preocupante”. 

 

QUESTÃO: 55 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A palavra frente na lingua espanhola, neste caso, nao tem o mesmo sentido  

em  português  e,  por  isso,  nao  poderá  ser  traduzida  literalmente.  Portanto,  o sentido da 

palavra é sobre algo contrário. 

 

QUESTÃO: 58 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE.  Esta  questao  nao  apresenta  ambiguilidade,  pois  cada  alternativa 

apresenta  afirmaçoes  diferentes.  Somente  a  primeira  alternativa  expoe  o  que  o  texto discute  
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e  afirma  sobre  o  sentido  de  um  texto.  Portanto,  somente  quando  o  leitor  faz inferências 

com outras informações fora do texto. 

 

REDAÇÃO 

 

RESULTADO – ESCLARECIMENTOS 

A Comissão Executiva do Vestibular – CEV, da Universidade Regional do Cariri – URCA esclarece 

alguns fatos e pontua: 

- qualquer consulta a respeito de TEXTO DISSERTATIVO, vamos encontrar, grosso modo, a 

seguinte afirmação: Existem dois tipos de dissertação: a Dissertação Argumentativa e a Dissertação 

Expositiva. O que vai diferir um do outro é que, no primeiro, há por parte do enunciador a intenção 

é persuadir o leitor, convencê-lo de sua tese (ideia central) a partir de coerente argumentação, 

exemplos, fatos; já o segundo expõe ideias, teorias, conceitos sem necessariamente tentar convencer 

o leitor. O enunciado da prova de Redação 2019.1 suprimiu o termo ARGUMENTATIVO, fato que 

não representará nenhum dano ao concorrente. Ocorreria prejuízo se a solicitação fosse de um texto 

Expositivo porque feriria o Edital. Mas a utilização de um termo genérico não ocasiona dano ao 

restritivo; 

- No momento de formatação houve um equívoco em tratar os textos motivadores como se fossem 

duas propostas. Esta comissão assegura que tal fato não representará dano ao candidato. A proposta 

é bastante esclarecedora: A partir da leitura dos textos motivadores, produza um texto 

DISSERTATIVO sobre o tema “A importância dos saberes e costumes populares para construção 

da identidade em uma sociedade pós-moderna”; desta forma, valida-se a prova já que o texto 1 

fala sobre o Cordel (poesia popular) e o texto 2 (imagem) fala do ato de benzedura (costume 

popular). 

 

 

Crato (CE), 15 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

Ana Josicleide Maia 

Presidente da CEV 

 


