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RESPOSTA DOS RECURSOS DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DA URCA 

2021.1 SEGUNDO DIA 

 

HISTÓRIA 

 

QUESTÃO: 02 

Nº INSCRIÇÃO: 1854, 390, 6498, 152, 152, 214, 4688, 2298, 99, 1156, 170, 1552, 3329, 3329,  2695, 830, 

5798, 441, 3508 

RESULTADO: RECURSO ACEITO  

Parecer favorável –  incompatiblidade entre o enunciado e os itens. QUESTÃO NULA  

 

QUESTÃO: 03 

Nº INSCRIÇÃO: 881, 5798 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Questão com característica interpretativa, e Carlos I e Oliver Cromwell, são sim 

personagens históricos do mesmo processo, muito embora em posições contrárias. Assunto bastante trabalhada 

no Ensino Médio. 

 

QUESTÃO: 04 

Nº INSCRIÇÃO: 152, 214, 99, 5368, 1156, 170, 3329, 830, 441, 3508, 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. É uma questão com característica interpretativa a qual se faz necessário conhecer o 

processo de colonização implantado no Brasil 

 

QUESTÃO: 06 

Nº INSCRIÇÃO: 2535 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Questão que versa sobre o tráfico de pessoas na Idade Moderna, com as características 

essenciais desse processo, infere-se que este assunto é muito trabalhado e estudado no Ensino Médio. 

 

QUESTÃO: 07 

Nº INSCRIÇÃO: 3395 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Assunto contemporâneo, abordado nos atuais estudos históricos. As pesquisas na Região 

Cariri confirmam a gripe a espanhola. E esta se constitui como uma pandemia pois muitos países do mundo 

foram acometidos pela doença e assistiu a população sendo vitimada. 

 

QUESTÃO: 08 

ID DO RECURSO: 6192 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Pois o conteúdo está inserido na história do Brasil, Ceará e Cariri. 

 

QUESTÃO: 09 

ID DO RECURSO: 6192 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Pois o conteúdo está inserido na história do Brasil, Ceará e Cariri. 

 

QUESTÃO: 12 

ID DO RECURSO: 2784, 2535, 390, 154, 152, 214, 462, 99, 1156, 170, 3329, 830, 3248, 5798, 441,  

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

Parecer favorável –  incompatiblidade entre o enunciado e os itens. QUESTÃO NULA  

 

QUESTÃO: 13 

ID DO RECURSO: 5368, 3329, 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
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IMPROCEDENTE. O enunciado da questão infere que estamos tratando dos refugiados de guerra, portanto 

permanece o gabarito. 

 

QUESTÃO: 15 

ID DO RECURSO: 1934, 6192 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão não afirma que o milagre aconteceu, haja vista que no enunciado o “milagre da 

hóstia” vem entre aspas. E esse assunto contempla a história do Ceará e do Cariri. 

 

 

GEOGRAFIA 

 

QUESTÃO: 16 

Nº INSCRIÇÃO: 845 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDE. Realmente as duas respostas apresentam-se incorretas. QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO: 16 

Nº INSCRIÇÃO: 6192 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A temática da questão 16 faz parte do conteúdo do programa para prova de Geografia no 

edital, no item 6  Espaço geográfico do Nordeste, Ceará e Cariri Cearense. Elementos e processos que operam 

na dinâmica ambiental (Nordeste, Ceará e Região do Cariri); geologia, geomorfologia, clima, hidrografia, 

solos, vegetação. 

 

QUESTÃO: 18 

Nº INSCRIÇÃO: 6717, 578 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE A alternativa C além de dizer que Wegener era climatoóogo, também afirma que ele se 

baseou em dados climatológicos, além dos litológicos, paleontológicos, e nos encaixes dos continentes,  o que 

não aparece na alternativa D. 

 

QUESTÃO: 19 

Nº INSCRIÇÃO: 6192 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A temática da questão 19 faz parte do conteúdo do programa para prova de Geografia no 

edital, no item 6 - Espaço geográfico do Nordeste, Ceará e Cariri Cearense. Elementos e processos que 

operam na dinâmica ambiental (Nordeste, Ceará e Região do Cariri); geologia, geomorfologia, clima, 

hidrografia, solos, vegetação. 

 

QUESTÃO: 21 

Nº INSCRIÇÃO: 2086;2784;1854;390;6498;152;4688;99;828;234;1156;170;3329;1992;3248; 5798; 

441;3508; 214 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDE. Devido a um erro de digitação, não há alternativa certa. QUESTÃO NULA. 

 

QUESTÃO: 22 

Nº INSCRIÇÃO: 382 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE: As alternativas B e C estão corretas, e apenas a D está errada. Para mais detalhes ver:  

https://www.monitordooriente.com/20200530-o-impacto-da-ocupacao-israelense-na-agua-da-palestina/ 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57147042     

MARTINEZ, R.; GARCIA, W. Contato Geografia 3º ano. São Paulo: Quinteto Editorial, 2016 2016. (PNLD 

2018) 

 

___________________________________ 
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QUESTÃO: 24 

Nº INSCRIÇÃO: 2951 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. As letras D e E não contem a mesma resposta. Uma afirma que todas estão corretas e a 

outra, todas erradas. 

D. I, II e III estão corretas 

E. I, II e III estão erradas 

 

 

QUESTÃO: 24 

Nº INSCRIÇÃO: 5798 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Exatamente por referir-se a escala em geral, a afirmativa A não pode ser considerada 

correta. 

 

QUESTÃO: 26 

Nº INSCRIÇÃO: 2784; 390; 214; 99; 234; 1156; 170; 3248; 5798; 441;  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. a afirmativa III é incorreta porque o Sertão não é limitado para QUALQUER atividade 

produtiva e nem foi ocupado MUITO MAIS TARDE que as demais sub-regiões, uma vez que a ocupação desta 

área pela pecuária é concomitante à do Agreste e do Meio Norte. 

 

QUESTÃO: 27 

Nº INSCRIÇÃO: 6498; 214; 476; 5333 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO  

IMPROCEDENTE: Londres está no fuso horário 0 enquanto o Cariri encontra-se no fuso horário -3 em 

relação ao fuso central (Greenwich), portanto, a resposta do gabarito está correta 

 

QUESTÃO: 27 

Nº INSCRIÇÃO: 845 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTEO Cariri cearense encontra-se no fuso horário oficial de Brasilia, salvo em períodos de 

horário de verão. Com isso, ele apresenta-se no fuso de -3 horas em relação ao Fuso central de Greenwich. Só 

haveria 1 resposta certa e a letra D já continha elementos suficientes para esta opção. 

 

QUESTÃO: 29 

Nº INSCRIÇÃO: 6717 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE A alternativa   “C. Efeito estufa, quando a grande quantidade de gases poluentes provoca 

destruição da camada atmosférica que protege o planeta dos raios ultravioleta” é INCORRETA, pois a 

destruição da camada de ozônio não produz efeito estufa. O efeito estufa é decorrente do acúmulo de CO2 na 

atmosfera, enquanto a camada de ozônio é destruída pelos gases de clorofluorcarbonos (CFCs), através de um 

processo catalítico onde o cloro causa a destruição de milhares de moléculas de ozônio. 

 

QUESTÃO: 29 

Nº INSCRIÇÃO: 5368 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE: Pois as explicações de cada fenômeno não estão corretas, somente a da alternativa A. 

B. a concentração que provoca a chamada chuva ácida é de óxidos de nitrogênio (NOx) e os óxidos de 

enxofre (SO2 e SO3). 

C. a destruição da camada de ozônio não produz efeito estufa. O efeito estufa é produzido pelo acúmulo 

de CO2 na atmosfera, enquanto a camada de ozônio é destruída pelos gases de clorofluorcarbonos (CFCs), 

através de um processo catalítico onde o cloro causa a destruição de milhares de moléculas de ozônio. 

D. a poluição não causa aumento da camada de gelo, ao contrário, a diminui devido o efeito estuda e 

aquecimento global 
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LÍNGUA PORTUGESA / LITERATURA LUSÓFONA E REDAÇÃO 

 

QUESTÃO: 36 

Nº INSCRIÇÃO: 382, 2086 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. As palavras "constrangidos", "limitados" e "excelentes" possuem, respectivamente onze, 

nove e oito fonemas, já que há treze letras e dois dígrafos na primeira; nove letras e nenhum dígrafo na segunda 

e dez letras e dois dígrafos na terceira.  

 

QUESTÃO: 43 

Nº INSCRIÇÃO: 145 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. No trecho proposto pelo enunciado a palavra que retoma a palavra pai, sendo empregada 

como pronome relativo e exercendo a função sintática de sujeito do verbo ser: Mal conheceu o pai / [que = o 

pai] era um homem predestinado. 

 

REDAÇÃO 

Nº INSCRIÇÃO: 382, 5063, 3355, 2535, 3351, 2365, 1934, 4856,  4773, 4617, 5176, 154,  5810, 5563, 1605, 

5853, 4783, 2086, 3332, 5448, 6339, 664, 2123, 5937,  1439, 1804, 3622, 828, 3502, 2969, 1676, 234, 5464, 

2976, 2324, 5368, 5511, 332, 2473, 502, 3642, 594, 3352, 2695, 1372, 4710, 4661, 1302, 550, 6431, 318, 156, 

1012 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A proposta de redação do Vestibular da URCA, edição 2021.1, solicitou de quem participou 

do exame a produção de um texto que desenvolvesse o tema “As notícias de feminicídio e o reforço involuntário 

da violência”. Foram fornecidos dois textos motivadores: uma imagem extraída da Revista Claudia e um trecho 

do Manual Universia para Jornalistas. Estes textos são motivadores e o recurso a eles é opcional, além do 

comando da questão propriamente dito.  

A nota de repúdio, solicitada no referido comando da questão, é um gênero discursivo que, costumeiramente, é 

produzido dentro do tipo textual dissertativo-argumentativo (apresentam-se fatos e argumentos, organizados 

para expressar um ponto de vista). Textos redigidos na tipologia dissertativa-argumentativa, portanto, atendem 

ao que foi solicitado, posto que o candidato identificou o tipo textual predominante no gênero solicitado. 

Identificar o tipo textual por meio do gênero textual solicitado faz parte da correta interpretação do comando da 

questão. 

Acrescente-se, contudo, que, como os gêneros discursivos escritos admitem a combinação de tipos textuais, as 

produções de texto que contenham passagens de tipologia descritiva, narrativa, expositiva ou injuntiva, ainda 

que predominantes sobre o tipo dissertativo-argumentativo, ou seja, que apresentem tipo de texto mais 

complexo, não deixam de atender ao que foi solicitado na proposta. A aceitação de tais textos de tipologia mista 

reconhece a variedade dos usos da língua em sua modalidade escrita e reconhece a importância do domínio de 

um repertório criativo por parte dos candidatos ao exame vestibular. 

Redações que não desenvolveram o gênero textual serão corrigidas e avaliadas dentro dos critérios estabelecidos 

no Edital. Somente serão zeradas, como sempre foram, as redações que não tratem do tema: As notícias de 

feminicídio e o reforço involuntário da violência. 

 

REDAÇÃO 

ID DO RECURSO: 5977  

RESULTADO: RECURSO PARCIALMENTE ACEITO 

IMPROCEDENTE. Os elementos temáticos sugeridos apresentam pouca ligação com o tema, em virtude de 

falha na elaboração desse componente, que é, por sua vez, mera sugestão. Considerando que seu acatamento 

pode gerar dificuldade suplementar, a banca considerará, para efeitos de correção, a coerência do texto, 

independentemente dos elementos temáticos mobilizados no texto do candidato.  

Quanto ao aspecto da ampliação da folha de rascunho, prevalece a folha oficial de resposta como documento 

para a correção. A banca solicitará à CEV permissão para ajustes na pontuação, se for verificado prejuízo ao 

candidato em razão da diferença de espaço entre rascunho e folha de resposta. 

 

REDAÇÃO 

ID DO RECURSO: 729 
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RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE.O tema proposto, “As notícias de feminicídio e o reforço involuntário da violência”, é, por 

sua natureza, tema socialmente relevante e frequente nos meios de comunicação e nas redes sociais, sendo o 

elemento de reflexão solicitado apoiado por um dos textos motivadores. 

 

 

ESPANHOL 

 

QUESTÃO: 46 

Nº INSCRIÇÃO: 170 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE.  As alternativas D e E trazem a taxação de grandes fortunas, que não consta na alternativa 

A que é a resposta correta já que contempla TODOS os serviços e produtos MENCIONADOS no texto. 

 

QUESTÃO: 47 

Nº INSCRIÇÃO: 2784, 390, 152, 214,99, 5368, 1156, 3329, 830, 441 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. A alternativa correta é a letra A  

 

QUESTÃO: 60 

Nº INSCRIÇÃO: 476, 550 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O gabarito divulgado no site apresenta a letra E como resposta correta. 

 

 

INGLÊS 

 

QUESTÃO: 50 

Nº INSCRIÇÃO: 1705 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão requer conhecimento de palavras pertencentes a campos semânticos 

semelhantes a partir da interpretação do texto como um todo e não apenas de um trecho. 

 
QUESTÃO: 54 

Nº INSCRIÇÃO: 1705, 1854 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. A questão 54 dá margem para que tanto a opção D, como a opção E sejam assinaladas 

como verdadeiras. QUESTÃO NULA. 
 

http://www.cev.urca.br/

