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GABARITOS E QUESTÕES DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 2019.2-

URCA 

 

A Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Regional do Cariri - URCA, com fundamento no 

subitem 10.1.2, alínea “B” do EDITAL nº 006/2019-GR, torna público o julgamento dos recursos. 

 

 

PROVAS DIA 15 DE JUNHO DE 2019 

 

 

FÍSICA 

QUESTÃO: 03 

ID DO RECURSO: 4714 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

NÃO CONTÉM CONSTESTAÇÃO. ESTÁ EM BRANCO 

 

QUESTÃO: 07 

ID DO RECURSO: 200;  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

A TRANSITIVIDADE ESTÁ NA LEI…QUANTO A VIDA HUMANA E AS LEIS FÍSICAS TODOS 

ESTAMOS SUJEITOS ÀS LEIS DA FÍSICA. POR EXEMPLO: UM PREGO A ATRAI UM ÍMÃ E UM 

PREGO B ATRAI O MESMO ÍMÃ ISSO NÃO IMPLICA QUE A E B SE ATRAIRÃO… QUE SE QUER 

SABER É SE O ESTUDANTE SABE DISTINGUIR UMA LEI FÍSICA DA RELAÇÃO MATEMÁTICA 

ENVOLVIDA E SE O MESMO ENTENDE…QUE UM LEI FÍSICA NÃO É UM LEI MATEMÁTICA… 

 

QUESTÃO: 09 

ID DO RECURSO: 200;  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

A QUESTÃO EXIGE UMA CONVERSÃO SIMPLES DA QUANTIDADE 1500 KCAL EM JOULES QUE 

RESULTA EM 6,27 MJ.  

 

QUESTÃO: 11 

ID DO RECURSO: 200 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

O PESO DA ATMOSFERA EMPURRA O LÍQUIDO PARA A REGIÃO DE PRESSÃO REDUZIDA, O 

LIQUIDO NÃO PODE SER SUGADO, MAS EMPURRADO. SEM ATMOSFERA NÃO DEVE SER 

POSSIVEL. PARTE DO LIQUIDO RAPIDAMENTE VAPORIZA SE A GARRAFA FOR ABERTA NO 

VÁCUO.  E O BEBEDOR SUFOCARIA. 

 

QUESTÃO: 13 

ID DO RECURSO: 1131; 3983; 4714 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

A QUESTÃO ESTÁ CLARA. O CANDIDATO DEVERIA TER ATENTADO PARA UM TEXTO 

INTRODUTÓRIO PARA RESPONDER AS QUESTÕES 13 E 14. 

 

QUESTÃO: 14 

ID DO RECURSO: 578; 5094; 5811; 3172; 200; 5581; 1832; 1021; 4585; 4667; 5135; 5135;  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

DIFERENTES ELEMENTOS QUÍMICOS SE FORMAM EM MOMENTOS DIFERENTES AO LONGO 

DA HISTÓRIA TÉRMICA DO UNIVERSO. NÃO HÁ QUALQUER EVIDÊNCIA DE QUE A 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE UMA GALÁXIA DISTANTE INFLUENCIOU A NOSSA PRÓPRIA. 
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QUANDO SE PERGUNTA SOBRE A CANETA JÁ ESTÁ IMPLÍCITO QUE SE TRATA DA GALÁXIA 

(VIA LACTEA) E PORTANTO O ARGUMENTO NÃO SE SUSTENTA. O SOL TEM APENAS 4.5 

BILHÕES DE ANOS. TODOS OS ELEMENTOS QUÍMICOS DA TABELA PERIÓDICA E QUE 

COMPÕEM À CANETA FORAM FORMADOS EM ESTRELAS DA NOSSA GALÁXIA QUE 

NASCERAM, VIVERAM E MORRERAM ANTES DO SOL NASCER. A NUVEM MOLECULAR QUE 

DEU ORIGEM AO SOL ERA COMPOSTA DE 98% H E HE E 2% DE OUTROS ELEMENTOS. 

 

QUESTÃO: 15 

ID DO RECURSO: 649  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

NÃO FOI TROCADO: “...ELA POSSUI MOMENTO E TRANSFERE ESSE MOMENTO PARA OS 

ELÉTRONS...”. NÃO É MOVIMENTO, MAS MOMENTO. 

 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

INDEFERIDO. Todas as alternativas são distintas. 

 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

INDEFERIDO. Não existir a palavra aproximadamente porque a resposta é exatamente 18000,00. 

 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

INDEFERIDO. Todas as alternativas são distintas. 

 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

DEFERIDO. Questão nula. 

 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

DEFERIDO. Questão nula. 

 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

INDEFERIDO. A questão possui alternativa correta. 

 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

INDEFERIDO. A questão possui alternativa. 

 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

INDEFERIDO. O erro de digitação que traz a letra F ao invés da letra E nas alternativas, não acarreta 

prejuízo ao candidato visto tambem que não é a alternativa correta. 

 

QUÍMICA 

QUESTÃO: 34 

ID DO RECURSO: 200 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O processo químico versa sobre a evaporação da água que para tal necessita absorver 

calor do corpo, evidenciando um processo endotermico  
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QUESTÃO: 37 

ID DO RECURSO:  200 

RESULTADO:  RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A pergunta se dá em relação as substancias HCl, H2O e NaCl, destas substancias o NaCl 

é um composto iônico. 

  

QUESTÃO: 39 

ID DO RECURSO: 391; 143 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão versa sobre a identificação de funções orgânicas sendo de fácil observação na 

questão em tela. Não foi verificado falhas de impressões nas provas que impedissem a visualização das 

questões 

 

QUESTÃO: 41 

ID DO RECURSO: 311; 719; 5336; 3581; 3859; 2640; 3045; 5631; 6465; 5907; 2699; 235; 5948; 4665; 

4408;406; 5929; 1733; 5711; 107; 6969; 614; 4662; 489; 1449; 5811; 1730; 3172; 2895; 5682; 1168; 2225; 

1623; 2332; 6158; 2159; 6592; 312; 973; 200; 1975; 5322; 5581; 6834; 266; 6040; 1076; 4354; 6043; 3462; 

426; 3721; 6091; 1250; 3303; 3934; 4204; 1542; 4877; 350; 6774; 4515; 2393; 5135; 191; 2232; 2162; 1674; 

649; 3624; 2524; 5450;  

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. Há respostas repetidas. Questão ANULADA 

 

QUESTÃO: 42 

ID DO RECURSO: 391; 143; 322 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A resolução da questão necessita de conhecimentos referentes as funções orgânicas, suas 

formulas estruturais, moleculares e dos tipos de isomerias. 

 

QUESTÃO: 44 

ID DO RECURSO: 5907; 5929; 1733; 1730; 5682; 6158; 1975; 4515; 2524;  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Há vários mecanismo das reações químicas, na questão em tela a resolução se dá pelas 

equações fornecidas, bem como seus respectivos balanceamentos. 

 

QUESTÃO: 59 

ID DO RECURSO:  235 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão não corresponde a prova de química. 

 

BIOLOGIA 

QUESTÃO: 47 

ID DO RECURSO: 3045 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O retículo endoplasmático não granuloso ou liso é responsável pela síntese de acidos 

graxos, de fosfolipídios e de esteróides. A maioria das céluas apresentam pouco retículo endoplasmático liso, 

mas ele é abundante nas celulas do fígado, que atuam sobre toxinas, álcool e outras drogas, inativando-as e 

facilitando sua eliminação. O Retículo Endoplasmático Granuloso ou Rugoso tem por função a síntese de 

proteínas, que ocorre nos ribossomos aderidos à sua superfície externa. Portanto o gabarito permanence 

inalterado. 

 

QUESTÃO: 49 

ID DO RECURSO: 396; 
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RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE.  

Ovos Oligolécitos (do grego oligos, pouco), também chamados de isolécitos (do grego isos, igual), 

apresentam quantidade relativamente pequena de vitelo, distribuída de forma mais ou menos 

homogênea no citoplasma. Esse tipo de ovo está presente em cordados, equinodermos, moluscos, anelídeos, 

nematódeos e platelmintos. Em muitos mamíferos, a quantidade de vitelo nos ovos é tão reduzida que eles 

são chamados de alécitos (do grego a, negação). 

Ovos mesolécitos (do grego mesos, intermediário), também chamados ovos heterolécitos ( do grego heteros, 

diferente, desigual), apresentam quantidade relativamente grande de vitelo, distribuída de forma 

heterogênea no citoplasma ovular. Um dos polos do ovo tem maior quantidade de grãos de vitelo, sendo 

chamado de polo vegetative; o polo oposto, que tem menos vitelo, é denominado polo animal. Nesse tipo de 

ovo, característico dos anfíbios, a densidade do vitelo faz o núcleo deslocar-se para o polo aninal. 

Ovos megalécitos ( do grego mega, grande), também chamados ovos telolécitos (do grego telos, 

extremidade), apresentam grande quantidade de vitelo, que ocupa quase totalmente a célula; o 

citoplasma, contendo núcleo, resume-se a um pequeno disco germinativo, restrito a uma região superficial do 

ovo. Ovos megalécitos estão presentes em aves, répteis, certos peixes e moluscos cefalópodes (polvos e 

lulas). 

Ovos Centrolécitos (do grego centro, meio, centro) apresentam quantidade relativamente grande de 

vitelo concentrada na região central. Esse tipo de ovo ocorre na maioria dos artrópodes. 

Em muitos mamíferos, a quantidade de vitelo nos ovos é tão reduzida que eles são chamados de 

alécitos. 

Por este motivo o gabarito não se altera. 

Referência 

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia. São Paulo: Moderna, 2015. v. 1, parte 

III, p. 400 – 401. 

 

QUESTÃO: 50 

ID DO RECURSO: 200; 391; 3462 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE.  

O ácido pirúvico produzido na glicólise é transportado para o interior da mitocôndria e, na matriz 

mitocondrial, reage imediatamente com uma substância denominada coenzima A (CoA). Nessa reação são 

produzidas duas moléculas, uma de acetilcoenzima A (acetil – CoA) e uma de gás carbônico (CO2). Dela 

também participa uma molécula de NAD+, que se transforma em NADH ao capturar 2 elétrons de alta 

energia e 1 dos 2 íons H+ liberados na reação: 

Ácido pirúvico + CoA + NAD+           Acetil – CoA + NADH + CO2 + H+ 

Na matriz mitocondrial, as molécula de acetil-CoA são oxidadas e originam duas molécula de gás carbônico 

e a coenzima A intacta. A oxidação completa da acetil-CoA consiste em um conjunto de nove reações 

químicas sequenciais que formam um ciclo, pois a molécula de ácido oxalacético que se une à acetil-CoA no 

início do processo é recuperada intacta no final. Esse conjunto de reações é conhecido como ciclo do ácido 

cítrico ou clico de Krebs.  

O ciclo de Krebs tem início com uma reação entre a acetil - CoA e o ácido oxalacético, em que a molécula de 

coenzima A é liberada, com formação de uma molécula de ácido cítrico. Ao longo das oito reações 

subsequentes, são liberadas 2 moléculas de gás carbônico, elétrons de alta energia e íons H+. O ácido 

oxalacético é recuperado intacto ao final do processo, pronto para se combinar com outra molécula de acetil - 

CoA e reiniciar outro ciclo. 

Conteúdo este abordado no Ensino Médio. 

Por este motivo o gabarito não se altera. 

Referência 

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia. São Paulo: Moderna, 2015. v. 1, parte II, 

p. 260. 

 

QUESTÃO: 51 
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ID DO RECURSO: 200; 5581 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. Questão nula 

Referência 

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia. São Paulo: Moderna, 2015. v. 1, parte II. 

 

QUESTÃO: 52 

ID DO RECURSO:  5160; 3170 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE.  

Principais características do Fibroblasto 

Presentes nos tecidos frouxos; 

Têm forma estrelada e núcleo grande; 

Produzem as fibras e a substância amorfa da matriz extracelular; 

Surgem pela diferenciação de células mesenquimatosas. 

 

Principais características do Condroblastos 

Presentes nas cartilagens; 

Têm forma arredondada e núcleo central; 

Produzem as fibras e a substância amorfa da matriz cartilaginosa; 

Surgem pela diferenciação de células mesenquimatosas. 

Por este motivo o gabarito não se altera. 

Referência 

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia. São Paulo: Moderna, 2015. v. 1, parte II, 

p. 320. 

 

QUESTÃO: 53 

ID DO RECURSO:  3045; 3629 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE.  

Em algas unicelulares como Chlamydomonas sp., cada organismo comporta-se como um gameta. Dois 

indivíduos sexualmente maduros (haplóides), fundem-se e originam um zigoto (diplóides) contido no 

interior de um envoltório, o zigósporo. A célula do zigósporo passa por divisão celular (meiose) e origina 

quatro novas células (haplóides). Depois de se libertar do envoltório, cada uma das novas células origina um 

novo organismo, que na maturidade poderá reproduzir-se assexuadamente por meio de zoosporia ou repetir o 

ciclo sexuado. 

 

Etapa I – haploides (n) 

Etapa II – Diplóides (2n) 

Etapa III – Meiose 

Etapa IV – haploides (n) 

 

Considera-se ainda que todas alternativas eram fifernetes, não existindo nenhuma alternativa igual. 

 

Por este motivo o gabarito não se altera. 

 

Referência 

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia. São Paulo: Moderna, 2015. v. 2, parte I, 

p. 93. 

 

QUESTÃO: 56 

ID DO RECURSO:  1117 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
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IMPROCEDENTE.  

56. (URCA/2019.2)O suprimento de gás oxigênio para as células e a remoção de gás carbônico produzido no 

metabolismo animal ocorrem por meio da respiração, processo que consiste em realizar trocas gasosas entre 

o corpo e o ambiente. Abaixo estão listados 4 grupos de animais e 4 tipos de respiração. 

Grupo de animais 

I. Peixes 

II. Insetos 

III. Platelmintos  

IV. Aves 

 

Assinale a alternativa que aponta a associação correta entre os grupos de animais com os tipos de respiração: 

a) IC; IID; IIIA; IVB 

b) IA; IIB; IIIC; IVD 

c) IB; IIC; IIID; IVA 

d) ID; IIB; IIIA; IVC 

e) ID; IIC; IIIB; IVA 

 

A opção letra "B" não está igual a "D" as duas são diferentes. 

 

Por este motivo o gabarito não se altera. 

 

QUESTÃO: 57 

ID DO RECURSO: 3427; 1623; 5150; 6091; 143; 1250; 2156; 3170; 249; 3303; 350; 455; 4492; 5135; 191; 

5581; 274; 662; 232; 1076; 4354; 558; 5819; 233; 934; 3462; 130; 26; 4510; 4091; 3859; 3045; 2827; 6465; 

5907; 2699; 4922; 5948; 4665; 3112; 4408; 5929; 5416; 1733; 2451; 6969; 4662; 3549; 489; 1730; 3172; 

1355; 3226; 4690; 664; 2332; 5722; 3629; 1466; 2159; 6592; 5080; 312; 200; 1975; 5322; 3093; 676; 1674; 

144; 5450; 311; 5336 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. Questão nula 

Percebe-se na referida questão 57 que as alternativas B e D são idênticas, por este motivo proceder-se-á com 

a anulação da questão. 

A) átrio esquerdo, veias cavas, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria pulmonar, hematopoese, veias 

pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta. 

B) átrio direito, veias cavas, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, hematose, veias pulmonares, 

átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta. 

C) átrio esquerdo, veias cavas, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, hematpoese, veias 

pulmonares, átrio direito, ventrículo direito, aorta. 

D) átrio direito, veias cavas, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, hematose, veias pulmonares, 

átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta. 

E) átrio esquerdo, veias cavas, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria pulmonar, hematopoese, veias 

pulmonares, átrio direito, ventrículo direito, aorta. 

 

QUESTÃO: 59 

ID DO RECURSO:  200; 1975; 4492; 5135 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE.  

Na história evolutiva da vida, as espécies surgem por cladogênese, que é a diversificação de uma espécie 

ancestral em duas. Neste sentido, os biólogos distinguem dois tipos de processos de especiação: especiação 

alopátrica e especiação simpátrica. 

 

Neste sentido a questão 59. (URCA/2019.2) ao ilustra que Em determinados estágios da evolução de uma 

espécie, grupos populacionais podem se isolar uns dos outros e, modificando-se independentemente, dar 

origem a novas espécies com o passar do tempo. E ao solicitar “O evento evolutivo em que duas populações 

Tipo de Respiração 

A. Cutânea 

B. Pulmonar 

C. Branquial 

D. Traqueal 
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se separam e se diferenciam em duas novas espécies, requer do candidato a habilidade de diferenciar evento 

evolutivo, que poder ser anagênese ou cladogênese de processos de especiação, etapa fundamental do 

processo evolutivo, que pode ser especiação alopátrica e especiação simpátrica.  

Neste sentido, compreende-se que o evento evolutivo em que duas populações se separam e se diferenciam 

em duas novas espécies é denominado cladogênese (do grego Kládos, ramo; e génesis, origem). 

Por este motivo o gabarito não se altera. 

Referência 

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia. São Paulo: Moderna Plus, 2015. v. 3, 

parte II, p. 237. 

 

 

 

PROVAS DIA 16 DE JUNHO DE 2019 

 

 

HISTÓRIA 

QUESTÃO 1  

RESULTADO - RECURSO NÃO ACEITO  

ID DO RECURSO: 2699, 3303 

A grafia realizada na segunda vez, na opção III, sobre o nome "Clístenes", não invalida a compreensão, tão 

pouco interfere na afirmativa da questão, posto  que,  como  se  percebe,  na  mesma  questão,  o  nome  está  

escrito corretamente. 

 

QUESTÃO 1 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO  

ID DO RECURSO: 219, 260, 649 

A despeito das referências mencionadas acima, a documentação ateniense referencia a idade da cidadania 

como sendo mais de 20 anos. Por exemplo, no artigo, de Luciano Rosset: "A Democracia  Ateniense:  filha de 

sua  História,  Filha  de  sua  época, lembramos que "Até a lei de Péricles, instituída em 450, para ser cidadão 

bastava ser filho de pai ateniense, ser do sexo masculino e maior de 21 anos. A lei de Péricles colocou maior 

restrição à democracia. (págs. 12 e 13). Um equívoco comum diz respeito ao conceito de "maioridade" 

relacionado à cidadania ateniense, que no caso em questão era considerada posterior aos 20 anos. Nesse 

sentido, alguns autores interpretam equivocadamente a maioridade como sendo "18 anos" numa alusão 

anacrônica à datação atual. Na verdade, a maioridade plena é atribuída após os 30 anos. Sobre o tema, 

sugerimos os seguintes autores: Vidal-Naquet, Pierre. Os Gregos, os historiadores, a democracia: o grande 

desvio. São Paulo Cia  das  Letras.  2002. Reis,  Maria  Dulce.  DEMOCRACIA  GREGA:  A ANTIGA 

ATENAS (SÉC. V a. C.) Sapere aude – Belo Horizonte, v. 9 – n. 17, p. 45-66, Jan./Jun. 2018 – ISSN: 2177-

6342. 

SILVA, Bruna Moraes da. A democracia ateniense e o ideal de liberdade na obra Os Heráclidas, de Eurípides. 

FACES DA HISTÓRIA, Assis-SP, v.4, n - 2, p. 42-57, Jun.-Dez., 2017 

 

QUESTÃO 2 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO  

ID DO RECURSO: 391 

A Catedral de Notre Dame é considerada uma das obras mais expressivas do estilo Gótico e não da 

Arquitetura Românica. 

 

QUESTÃO 4 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO  

ID DO RECURSO: 200 

A questão não afirma que "foram apenas as cidades italianas" nas quais floresceram o mecenato. O fato de 

dizer que houve nelas não é excludente de outras. 
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QUESTÃO 5 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO  

ID DO RECURSO: 6465 

Ao  que  parece  a  candidata  não  leu  atentamente  a  questão.  O  único número 13 que aparece na questão 

diz respeito à página de referência da obra citada. 

 

QUESTÃO 8 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO  

ID DO RECURSO: 580 

O Nazismo é uma ideologia de extrema direita. Fato amplamente estudado e documentado em milhões de 

registros e fontes. 

O candidato cita como única fonte uma matéria da BBC e mesmo 

assim, o faz recortando apenas o trecho que interessa ao seu argumento, no  caso,  a  fala  da  historiadora  

Denise  Rollemberg  da  UFF,  na  referida matéria afirma que "Tanto o nazismo alemão quanto  o fascismo 

italiano surgem após a Primeira Guerra Mundial,   contra o socialismo marxista - que tinha sido vitorioso na 

Rússia na revolução de outubro de 1917 -,  mas também contra o capitalismo liberal que existia na época. É 

por isso que existe essa confusão",  afirma Denise Rollemberg, professora de História Contemporânea da 

Universidade Federal Fluminense  (UFF). 

 

QUESTÃO 10  

RECURSO DEFERIDO 

ID DO RECURSO: 200, 4667, 5135 

A questão apresenta duas opções corretas - questão nula 

 

Questão 11  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO  

ID DO RECURSO: 200, 5581, 4585 

Tanto  Fortaleza  como  outras  cidades  do  litoral  e  sertão  do  Ceará  se desenvolveram em função das 

condições climáticas e dos longos períodos de  estiagens.  O  discurso  desenvolvido  sobre  estas  questões   e  

as consequências das secas somaram-se às estruturas econômicas, sociais e  políticas,  principalmente  

ocasionadas  pela  divisão  da  terra  e  das riquezas em geral. Assim, desde o século XIX que a necessidade 

elitista de modernizar as cidades e “civilizar” as populações fizeram com que os grupos  dirigentes  

desenvolvessem  políticas  de  higienização,  disciplina, “ordem  e  progresso”  nas  cidades  brasileira  como  

todo,  e  do  Ceará  em particular.  Assim,  os  “campos  de  concentração”  referidos  na  questão devem ser 

entendidos como desdobramento das políticas de combate às consequências  das  secas  que  afetassem  

diretamente  as  políticas  de aformoseamento, de disciplinarização dos espaços urbanos, de coerção, 

vigilância  e  punição  das  pessoas  menos  favorecidas,  principalmente  a flageladas pela seca. 

Sobre o assunto, sugerimos, além da referência já citada: ALBUQUERQUE, Durval Jr. A invenção do 

Nordeste e outas artes. 5. 

Ed. São Paulo: Conrtez, 2011; 

NETO, Lyra. O poder e a peste: a História de Rodolfo Teófilo. Fortaleza: Fundação Demócrito Rocha. 

NEVES, Frederico de Castro. A seca e a cidade: a formação da pobreza urbana  em  Fortaleza  (1880-1900).  

IN:  NEVES,  Frederico  de  Castro; 

SOUZA, Simone de. Seca. Fortaleza: Demócrito Rocha, 2002; 

          . Curral de Bárbaros: os campos de concentração no Ceará (195- 

1932). Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 21, n. 40, 2001; PONTE, Sebastião Rogério. A belle 

Époque em Fortaleza: remodelação e controle. IN: SOUZA Simone de (Org.). Uma nova história do Ceará, 

3. 

Ed. Fortaleza Demócrito Rocha, 2004. 

RIOS, Kênia Souza. Campos de concentração no Ceará: isolamento e poder  na  seca  de  1932.  

Fortaleza:  Museu  do  Ceará/  Secretaria  de Cultura e desportos do Ceará, 2006. 
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Questão 12  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO  

ID DO RECURSO: 200, 5432 

O parlamentarismo é um sistema de governo em que, diferentemente do presidencialismo,  o  chefe  de  

Estado  e  chefe  de  governo  são  funções separadas. O primeiro apenas representa o Estado, enquanto o 

segundo exerce o Poder Executivo. A indicação do chefe de governo é indireta, feita pelo Parlamento. No 

caso do Brasil o Parlamento é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. 

O governo de João  Goulart, após a tentativa de golpe de 1961, com a renúncia de Jânio Quadros, foi a 

primeira e única experiência republicana parlamentarista de nossa História. Além de curto, não foi 

consequência de  uma  decisão  isolada  do  chefe  de  Estado,  mas,  sim,  de  um  acordo político que 

garantiu a posse de João Goulart na Presidência da República, apenas com Chefe de Estado, o que 

caracterizou o Parlamentarismo e não mais presidencialismos, em meio à crise aberta com a renúncia de 

Jânio Quadros. Afinal, Goulart, membro do PTB e historicamente ligado ao trabalhismo   e   à   figura   de   

Getúlio   Vargas,   era   visto   pelos   setores conservadores como um político esquerdista. Diante do veto 

militar à sua posse, Goulart aceitou o acordo que lhe garantia a presidência mas, de outro lado, retirava-lhe 

parte dos poderes constitucionais como chefe de governo,   transferidos   para   o   primeiro-ministro,   cargo   

criado   com   a instituição do sistema parlamentarista. 

 

QUESTÃO 14  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO  

ID DO RECURSO: 2699, 200, 949, 4667, 3303 

Conforme documentos digitalizados da Biblioteca Nacional, com acesso em       

http://memoria.bn.br/pdf/094536/per094536_1937_00035.pdf       , “Thomé de Sousa teve regimento em 1/de 

Dezembro de 1548, conhecido através  de  diversas  publicações;  (OBS.  NO  TEXTO  FOI  MANTIDA  A 

GRAFIA DO DOCUMENTO) 

Conforme Regimento citado: “Hei por bem, e me praz de lhe fazer mercê dos cargos de Capilão da 

Povoação, e terras da Bahia de Todos os Santos e de Governador Geral da dita Capitania, e das outras 

Capitanias, e terras da costa do dito Brasil por tempo de três annos, e com quatrocentos mil reis de ordenado 

em cada um anno pagos a custa de minha Fazenda no Thesouro de minhas Rendas, e Direitos, que ha d'estar 

na Povoação da dita Bahia por esta  Carta somente, que será registada rio Livro de sua despesa pelo 

Escrivão de seu cargo, e pelo traslado delia, e conhecimento do dito Thomé de Souza; mando, que lhe sejam 

levados em conta os ditos quatrocentos mil reis, que lhe assim pagar em cada um anno; notifico-o assim a 

todo los Capitães e Governadores das ditas terras do Brasil, ou a quem seus cargos tiverem), e aos Officíaes 

da Justiça e de minha Fazenda em ellas, e aos moradores das ditas terras, e a todos em geral, e içada um em 

especial mando, que hajam o dito Thomé de Souza por Capitão da dita Povoação, e {erras Ida Bahia, e 

Governador;' Geral da dita Capitania, e das outras Capitanias, e terras da dita costa, como dito é, e lhe 

obedeçam, e cumpram,, e façam1 o que lhes o dito Thomé de Souza de minha parte requerer, e mandar, 

segundo forma dos Regimentos, e Provisões minhas, que para isso leva, e lhe ao diante forem enviadas, sem 

embargo de pelas doações por mim feitas aos Capitães das ditas terras do Brasil lhes ser concedido, que nas 

-5- terras das ditas Capitanias não entrem em! tempo algum Corregedor, nem alçada, nem outras algumas 

pessoas para nellas usarem de júrisdição alguma, por nenhuma via, nem modo,, que seja, nem menos   sejam   

os   ditos   Capitães   suspensos   de   suas   Capitanias,   e jurisdições deiIas: e assim sem embargo de -pelas 

ditas doações lhes ser concedido  alçada  nos  casos  eiveis,  assim  por  acção  nova,  como  por appellação, 

e aggravo até quantia de cem mil reis; e nos casos crimes até morte  natural  inclusive  em  escravos,  e  

gentios,  em  peões  Christãos homens  livres  em  todos  os  casos,  assim  para  absolver,  como  para 

condemnar: e nas pessoas de mais qualidade até dez annos de degredo, e cem cruzados de pena sem 

appellação, nem' aggravo; porquanto por algumas justas causas, e respeitos, que me a isso movem hei por 

ora por bem de minha certa sciencia por esta vez para estes casos, e para todo o conteúdo nos Regimentos, 

que o dito Thomé de Souza leva derrogar as ditals doações e todo o nellas conteúdo, emquanto forem contra 

o que se contém nesta Carta, e nos ditos Regimentos, e Provisões, posto que nas ditas Doações haja algumas 

cláusulas derrogativas, ou outras quaesquer, de que por Direito em minhas Ordenações se devesse^ fazer 

http://memoria.bn.br/pdf/094536/per094536_1937_00035.pdf
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expressa, e especial  menção,  e  derrogação,  as  quaes  hei  aqui  por  expressas,  e declaradas, como se de 

verbo ad verbum fossem nesta Carta escriptas, sem  embargo  de  quaesquer  Direitos,  Leis,-e  Ordenações  

que  haja  em contrario, e da Ordenação do Livro 2.° titulo 49, que diz, que nenhuma Ordenação se entenda 

ser derrog,a|da sem da substancia delia se não fizer — 6 — expressa menção; porque tudo hei por bem, e 

mando, que se cumipra,  e  guarde  de  minha  certa  sciencia;  e  o  (dito  Thomé  de  Souza jurara    na    

Chancellaria    aos    Santos    Evangelhos    que    bem,    e verdadeiramente  sirva,  guardando  em'  tudo  a  

Mim  meu  Serviço,  e  ás partes seu Direito. 

 

Sobre a relação com os povos indígenas, pode-se perceber que a principal preocupação do Rei era que fosse 

feita a paz com os “gentios” buscando convencê-los   à   conversão   para   o   catolicismo,   inclusive   

devendo   o Governador  fazer  punir  aqueles  que  não  cumprissem  o  determinado. Somente  aqueles  que  

não  fossem  convertidos  poderiam  ser  mortos  e escravizados.  É  fato  que  esta  brecha  jurídica  deixada  

possibilitou  a desculpa  para  o  extermínio  de  povos  indígenas,  mas  não  era  essa  a determinação do 

Rei., conforme o Regimento, como segue: 

“Porque a principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do  Brasil  foi  para  que  a  gente  

dela  se  convertesse  à  nossa  Santa  Fé Católica  vos  encomendo  muito  que  pratiqueis  com  os  ditos  

capitães  e oficiais a melhor maneira que para isso pode ter e  de minha parte lhes direis que lhes agradecerei 

muito terem especial cuidado de os provocar a serem cristãos e para eles mais folgarem de o ser tratem bem 

todos os que forem de paz e os favoreçam sempre e não consintam que lhes seja feito opressão nem agravo 

algum e fazendo-se lhe lho façam corrigir e emendar de maneira que fiquem satisfeitos e as pessoas que lhos 

fizerem sejam castigadas como for justiça”. 

Almerim, 17/12/1548. Lisboa, AHU, códice 112, fls. 1-9 Disponível: 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/revis/revis04/doc1_4.html 

 

QUESTÃO 14  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO  

ID DO RECURSO: 5682 

IMPROCEDENTE. A argumentação do candidato não procede. 

 

GEOGRAFIA 

QUESTÃO: 16 

ID DO RECURSO: 980 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. É uma questão que não apresenta figuras, nem trata do tema aludido no recurso. 

  

QUESTÃO: 19 

ID DO RECURSO: 3629 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O enunciado aponta as consequências das chuvas e expressa isto nas imagens, contudo, 

também faz menção às causas dessas chuvas, indicando que elas são fortes e que ocorreram entre os meses 

de março e abril, isto é, entre os meses do verão e do outono no hemisfério sul, que por sua vez, é quando se 

tem os maiores totais pluviométricos no território brasileiro. 

 

QUESTÃO: 19 

ID DO RECURSO: 200; 980 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O relevo apenas potencializa os eventos catastróficos de origem atmosférica, contudo, é 

devido a precipitação que esses eventos ocorrem. Sem as chuvas intensas não haveriam os alagamentos e 

deslizamentos, são, por sua vez, desastres que possuem causas advindas de origem atmosférica. 

  

QUESTÃO: 20 

ID DO RECURSO: 2640    

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/revis/revis04/doc1_4.html
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RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Na afirmação II, a expressão “não especificamente”, em seu sentido interpretativo, não 

despreza/exclui os fatores naturais com um dos fatores do subdesenvolvimento na região semiárida 

nordestina, que, segundo Furtado (1998),  associado aos fatores socioeconômicos e políticos condicionam tal 

característica.  

 

QUESTÃO: 20 

ID DO RECURSO: 200    

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O processo de arenização, conforme Suertegaray (2011), é condicionado por um 

processo de degradação do solo, em condições adequadas (clima úmido com precipitações médias de 1400 

mm/ano), que por intermédio da ocorrência de chuvas torrenciais, juntamente com ações antrópicas, 

potencializam o processo de formação de ravinas e voçorocas o que dão origem aos areais, observados nas 

regiões sudoeste do Rio Grande do Sul.  

O item contestado torna-se incorreto para o comando da questão, uma vez que a sub-região destacada nas 

estrofes da música, sertão, apresenta características climáticas áridas e subúmidas secas. Por sua vez, o 

processo de arenização não ocorre na área descrita e, sim, o processo de desertificação. 

 

QUESTÃO: 24 

ID DO RECURSO: 1349; 4204; 2911 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A ilegibilidade da figura não atrapalha a compreensão questão, uma vez que as 

afirmativas abordam contextos gerais da migração no continente europeu.  

  

QUESTÃO: 26 

ID DO RECURSO: 200 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Está correta a afirmação que os Argissolos possuem ampla distribuição sobre o território 

brasileiro. Desse modo, inclui-se o fato de que essa classe de solo ocorre em ambientes de clima tropical 

úmido. Portanto, o item está correto, tendo em vista que o enunciado não expressa que os Argissolos ocorrem 

exclusivamente sob condições de clima tropical úmido. 

  

QUESTÃO: 28 

ID DO RECURSO: 2640; 5313; 4667; 350; 5432. 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O Licenciamento Ambiental e a Política de proteção à natureza no Brasil são 

instrumentos legais, preventivos, que visam a preservação/conservação da natureza e o bem-estar social, 

incluindo ainda, a previsão de impactos. A política de proteção à natureza no Brasil se consolidou na 

primeira metade do século XX, com a criação da Constituição Federal e do Código Florestal, ambos no ano 

de 1934. Além desses, no mesmo período, surgiram outros instrumentos legais e as primeiras Unidades de 

Conservação do Brasil. No percurso evolutivo, a Política de proteção da natureza tem incluído um cabedal de 

instrumentos, dentre eles, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), o Relatório de Impactos Ambiental (RIMA) 

e o Licenciamento Ambiental. Este último, de acordo com a Lei 6.938, de 31/08/1981, que dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, destaca em seu artigo 10 que “a construção, instalação, ampliação e 

funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 

potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de 

prévio licenciamento ambiental”. Sendo assim, destaca-se o papel do Licenciamento Ambiental na mitigação 

de desastres socioambientais e não como potencializadores desses desastres. Inclui-se nessa interpretação a 

própria essência da Política de proteção à natureza. O que se nota de forma muito evidente nos casos das 

barragens de Mariana e Brumadinho, é um profundo descompasso entre o crescimento econômico, 

determinado pela exploração desmedida de minério, incompatível com a capacidade de suporte das 

condições físicas das áreas destacadas na questão e com plena negligências a vida dos que residem/residiram 

no raio de influência das barragens de rejeitos.   
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QUESTÃO: 28 

ID DO RECURSO: 200; 5135 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A Vale não é uma empresa estatal.      

 

QUESTÃO: 29 

ID DO RECURSO: 2640 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O item contestado é claro ao informar que existem “inúmeras vantagens competitivas” 

para que soja seja produzida na área caracterizada pela SEALBA. Entre as vantagens destacadas pela 

Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa), a demanda local é significativa pelos grãos 

produzidos na região. Temos como exemplo as bacias leiteiras dos estados de Alagoas, Sergipe e 

Pernambuco e/ou a criação de aves nos estados de Sergipe, Alagoas, Ceará e Pernambuco, que garantem, por 

meio do farelo de soja, o complemento proteico das dietas dos animais. Além disso, a demanda local dar-se 

pela possibilidade de utilização da soja nas usinas de biodiesel, como a que existe no município baiano de 

Candeias. Desse modo, é pertinente destacar que o item não considera que a demanda é exclusivamente 

local, uma vez que a soja produzida na área da SEALBA, assim como em grande parte do território 

brasileiro, visa atender às necessidades do mercado externo. Isso é considerado no item em questão quando 

se afirma que: “a proximidade dos portos”, o que condiciona tais potencialidades da região.        

 

PORTUGUES 

QUESTÃO 31 

ID – 5811; 5311; 4667;  – NEGADO 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

O enunciado da  questão é bastante  claro: “A ideia de que o processo de elaboração do texto nem sempre é o 

que se planejou inicialmente está sugerida na seguinte frase:” desta forma o que se solicita é a compreensão 

do processo de elaboração de um texto que fica bem claro na opção E. Está pernóstico, está safado, está 

idiota em que o narrador avalia o texto. A alternativa  “A. A princípio tudo correu bem” nega o enunciado da 

questão; a” B. Vá para o inferno, Gondim. “ demonstra um desacordo entre as personagens, mas não reflete 

o processo de formação do texto; a “C. Não houve entre nós nenhuma divergência” reflete o início de elabo-

ração do texto; a “D. Sem ligar importância ao que o outro dizia.” Reflete a falta de diálogo entre os enunci-

adores.  

 

QUESTÃO:  32 

ID 36 – NEGADO  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

A questão faz referencia às funções da linguagem e, conforme pode-se depreender do texto, há a 

predominância da Função Expressiva ou Emotiva em que  o emissor tem como objetivo principal transmitir 

suas emoções, sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião. 

 

QUESTÃO 33 

ID 489 – NEGADO 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

Questão de língua portuguesa – tempo verbal. 

 

QUESTÃO 34 

ID 5336; 2827; 2699; 1733; 219; 5811; 1730; 879; 5313; 5581; 391; 1080; 4585; 4667; 3303; 4877; 4515; 

2232; 649;  – NEGADO 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

Questão de nível interpretativo em que aparecem tanto o prédio referente ao ensino público, a personagem 

com a blusa onde se observa a palavra “resistência” e o balão que representa a fala que diz  “não vai nos 

calar”, mas há o detalhe da fita adesiva na mão da outra personagem onde está escrito “cortes de verba”. Das 
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opções apresentadas – títulos de reportagens – embora apareçam referências sobre o assunto não afirmam, 

em seu título, nada que “leia” a charge , a única em que aparece a temática de cortes de verba para o ensino 

público é a opção D. As demais alternativas extrapolam a compreensão do texto imagético. 

 

QUESTÃO 35 

ID -5313;  NEGADO 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

A. O texto retrata a realidade, hoje extinta, do migrante nordestino; 

B. Severino é um nome pouco comum; 

C. Severino é a personificação do retirante pobre; 

D. A autodescrição que Severino faz é o reflexo da modernidade; 

E. Severino orgulha-se de sua família.  

Como podemos demonstrar no termo em destaque, a opção A está em desacordo. 

QUESTÃO 36 

ID -6158;  NEGADO 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

A questão solicita que marque a opção INCORRETA, Mossoró e Ceará são oxítonas, Já é monossíbo tônico. 

 

QUESTÃO 37 

ID -200;  NEGADO 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

A questão é de cunho compreensivo, a sua temática retrata o hiato existente entre as convenções sociais e a 

essência dos seres e das coisas. 

 

QUESTÃO 42 

ID -2640;  NEGADO 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

Questão de cunho interpretativo: 

(URCA/2019.2) Segundo o texto de Adélia Prado, a mulher é, EXCETO: 

A) acanhada; 

B) criativa;  

C) feliz; 

D) verdadeira;  

E. insistente. 

Com licença poética 

Quando nasci um anjo esbelto, 

desses que tocam trombeta, anunciou: 

vai carregar bandeira. 

Cargo muito pesado pra mulher, 

esta espécie ainda envergonhada.(A) 

Aceito os subterfúgios que me cabem, 

sem precisar mentir.(D) 

Não tão feia que não possa casar, 

acho o Rio de Janeiro uma beleza e 

ora sim, ora não, creio em parto sem dor. 

Mas, o que sinto escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos(B) 

— dor não é amargura. 

Minha tristeza não tem pedigree, 

já a minha vontade de alegria, 

sua raiz vai ao meu mil avô. 

Vai ser coxo na vida, é maldição pra homem. 

Mulher é desdobrável.(E) Eu sou. 



Governo do Estado do Ceará 

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior – SECITECE 

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA 

COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR 

 

  
 

 
Rua Teófilo Siqueira, 734 – Pimenta. CEP: 63.100.010 – CRATO/CE. 

Fone: (88) 3102.1276 

 

QUESTÃO 43 

ID -200;  NEGADO 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

O poeta fala do fingimento poético que desperta no leitor o “re”viver das dores sofridas, em claro processo 

de ressignificação poética, como podemos observar nos versos a seguir: 

E os que leem o que escreve, 

Na dor lida sentem bem, 

Não as duas que ele teve, 

Mas só a que eles não têm. 

 

QUESTÃO 45 

ID -5313;  NEGADO 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

D. Alvo de duras críticas, foi dito que a revista de periodicidade trimestral (A REVISTA ORPHEU TEVE 

APENAS DUAS EDIÇÕES PUBLICADAS, A PRIMEIRA EM MARÇO DE 1915 E A SEGUNDA EM 

JUNHO – tres meses de uma para outra) retratava a decadência da literatura. Para alguns, era o próprio 

simbolismo decadentista; 

A opção em destaque reflete uma crítica feita no período de sua apresentação. A opção reflete a realidade da 

época. 

 

INGLÊS 

QUESTÃO: 60 

ID DO RECURSO: 3228 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. Não há alternativa correta para essa questão – questão nula 

 

ESPANHOL 

QUESTÃO: 46 

ID DO RECURSO: 2640, 219, 2332, 5581, 4585, 5150, 1250, 

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 que “a invasão européia na América Latina acabou com as línguas faladas em seus países,” naquela 

época da invasão, presente claramente na discussão do texto e nas suas entrelinhas. 

Cabe salientar que a tradução do Google Tradutor não é uma ferramenta de total confiança para tais fins. 

 

QUESTÃO: 48 

ID DO RECURSO: 3045, 219, 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. É uma questão interpretativa em que as respostas das alternativas seriam: 

(V ) o Atlas sociolinguístico mencionado no texto tem apoio da Unicef. (F ) os idiomas nativos são falados 

somente nas zonas rurais. 

( F) o texto não discute sobre a diversidade linguística. 

(V ) a América Latina apresenta a maior diversidade linguística. (V ) podemos estudar a história de um 

povo através da língua. 

Portanto, somente a alternative A é a correta pois contém a sequência V, F, F, V, V. 

 

QUESTÃO: 51 

ID DO RECURSO: 350 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE.  Esta  questão  é  bastante  clara  ao  discurtir  sobre  a  importância  da divisão de 
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poderes entre as pessoas, e não sobre a autoridade de poder. 

 

QUESTÃO: 60 

ID DO RECURSO: 3045 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Para responder esta questão, o candidato deveria compreender que os   vocábulos   

“adjudico,   carpetas   e   contenidos”,   podem   ser   substituídos   sem comprometer o significado do texto 

pelos seguintes sinônimos:  concedeu, arquivos e conteúdos”, respectivamente. 

 

REDAÇÃO 

 

ID 489  - NEGADO 

Foram apresentados dois textos, temática atualizada, em seguida pede-se que o candidado 

argumente. A linha de raciocínio é livre. Não há imposição partidária. 
 

 

Crato (CE), 24 de junho de 2019. 

 

 

 

Ana Josicleide Maia 

Presidente da CEV 

 


