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PARECER 001/2018 – CEV – DISPÕE SOBRE OS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA 
GABARITOS E QUESTÕES DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO 

DE CARGOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CEARÁ 
 

 

A Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Regional do Cariri – URCA, com fundamento no 
subitem 15.1, alínea “c”, do EDITAL nº. 003/2018-PMA, torna público o julgamento dos recursos. 

 
NÍVEL SUPERIOR MAGISTÉRIO 

  

GEOGRAFIA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES 31 A 60 
 

QUESTÃO 31: 
ID DO RECURSO: 359 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Não procede, pois as alternativas possuem itens diferentes. 
A – correta – Possibilismo 
C – errada – Positivismo 
 
QUESTÃO 35: 
ID DO RECURSO: 290 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
O espaçamento da alternativa não interfere na resolução da questão. 
 
QUESTÃO 40: 
ID DO RECURSO: 371 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
O candidato não está correto quando usa o argumento de que o texto antes da pergunta não possui conexão com o 
que se deseja como resposta, pois o texto trata de centro e periferia, confirmando a alternativa correta, que os 
menos favorecidos moram distante do centro e se deslocam diariamente para o centro com intuito de trabalhar 
entre outras coisas. 
 
QUESTÃO 45: 
ID DO RECURSO: 290 e 381 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Falta nos termos no enunciado “compõem esse bloco”, porém o restante do enunciado deixa muito claro que se 
trata da União Europeia, permitindo resolver sem dificuldade. 
 
QUESTÃO 46: 
ID DO RECURSO: 392 e 1287 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
O candidato está certo, as resposta “B” e “E” estão corretas – iguais. 
 
QUESTÃO 50: 
ID DO RECURSO: 1287, 424 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
Fica claro no enunciado da questão o que se deseja como resposta, prejuízos para o meio ambiente e para a vida 
das pessoas. R.: ... tirou a vida de 19 pessoas, poluiu o rio doce e o oceano... 
O candidato está certo quanto ao argumento, as resposta “C” e “A” estão corretas – iguais. Questão anulada. 
 
QUESTÃO 40, 52 e 55: 
ID DO RECURSO: 1293 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Não procede, não há nada nas questões que atrapalhe a resolução, inclusive erros de digitação. 
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PROFESSOR CRECHE , EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL (SÉRIES INICIAIS) – 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES 31 A 60 

 
 
QUESTÃO 32: 
ID DO RECURSO: 1152 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Os conceitos em questão estão discutidos nos documentos propostos no Edital. O candidato foi orientado a estuda-
los (BNCC e LDB), não há necessidade de complemento. A questão diz, “Segundo os conceitos discutidos sobre a 
função do Educador Infantil”. Há documentos, leis e decretos que discutem tal função. 
 
QUESTÃO 32: 
ID DO RECURSO: 1298 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A questão 32 exige que o candidato à prova tenha conhecimento sobre os conceitos discutidos em todos os 
documentos propostos no Edital que abordam a função do Educador Infantil, (BNCC e LDB). O complemento 
necessário é o conhecimento do candidato. Pois esses documentos discutem de forma clara e objetiva a função 
deste profissional. 
 
QUESTÃO 45: 
ID DO RECURSO: 1281 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
No Edital que fora divulgado para estudo dos candidatos ao referido concurso, não especifica que artigos deverão 
ser estudados. O Edital informa que o candidato deve ter conhecimento sobre o ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), assim contempla todos os artigos relacionados a esta. Assim, julgo improvável a anulação da 
questão. 
 
QUESTÃO 51: 
ID DO RECURSO: 448, 477, 967 e 974 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
O gabarito que responde esta questão corresponde a alternativa “D”. O texto I deixa claro as ideias desse autor 
quando trata a construção do conhecimento primeiro pelo plano externo e social e depois por ocorrer no plano 
interno e individual. O texto II, também apresenta essa mesma ideia no diálogo entre as duas personagens. Ir ao 
estrangeiro para aplicar os conhecimentos”, implica a necessidade de interagir para poder compreender os 
conhecimentos que são transmitidos. Não há relação alguma com as ideias de Piaget. A charge mostra-se sensível 
as ideias de Vygostky. É necessário interpretar a charge para se perceber as ideias do autor. Inicialmente a charge 
apresenta um conhecimento e posteriormente é desfeito pela crítica da segunda personagem. Então o erro está 
apenas na exposição do gabarito. Não há necessidade de anulação da questão. Corrigir o gabarito letra “D”. 
 
QUESTÃO 52: 
ID DO RECURSO: 674, 813 e 982 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Na questão 52 a alternativa “B” está em negrito, o que não implica dizer que corresponde a alternativa correta. Se a 
resposta correta correspondesse ao item em negrito, o recurso poderia ser validado. Como não há nenhuma 
relação, não há necessidade de anulação. O erro de digitação não implica na resposta correta. 
 
QUESTÃO 57: 
ID DO RECURSO: 425, 485, 590, 722, 818, 988, 1177, 1308 e 1319 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
Há realmente um erro de digitação que implica na resposta. Questão nula. 
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PROFESSOR DE HISTÓRIA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES 31 A 60 
 

QUESTÃO 31: 
ID DO RECURSO: 763 e 787 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
O recurso não cabe, tendo em vista que a candidata desconsidera as formas mais recentes (a partir dos anos de 
1950-1960), com a chamada virada linguística, tendo como base a história como narrativa, em que pese suas 
bases “científicas”. A observação do texto do enunciado da questão é suficiente para entender o item IV como 
correta. Por outra, o que se analisa na questão é o proposto pelo professor em sua metodologia, não a 
conceituação de história na escola dos Annalles, nos anos de 1930. 
 
QUESTÃO 31: 
ID DO RECURSO: 383 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
O objeto do recurso não procede, pois o candidato afirma que o gabarito divulgado foi letra “C”, quando a resposta 
correta e divulgada (corretamente) é letra “E”. 
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES 31 
A 60 

 
QUESTÃO 58: 
ID DO RECURSO: 351, 458 e 467 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
A resposta correta na realidade é letra “D”. “Os jogos cooperativos são uma possibilidade para a educação física 
adaptada...” Portanto entendo que mesmo o gabarito tendo colocado a letra “E” não inviabiliza a questão.  Gabarito 
letra “D”. 
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PROFESSOR EJA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES 31 A 60 
 

QUESTÃO 39: 
ID DO RECURSO: 1195 e 523 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Quando se fala da EJA, um dos pontos relevantes que deve ser percebido pelo professor é o respeito as 
especificidades e particularidades dos sujeitos que envolvem a Educação de Jovens e Adultos, sejam professores e 
alunos. Essa é uma questão central dessa modalidade, encontrando-se nos documentos normativos, legais, 
diretrizes, conferências internacionais. Portanto, a alternativa correta é a letra “D”. Portanto, a alternativa correta é a 
letra “D”, atendendo ao enunciado da questão. 
 
QUESTÃO 41: 
ID DO RECURSO: 523 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Não existe mais de uma alternativa correta, o correto é a alternativa “C”. 
 
QUESTÃO 50: 
ID DO RECURSO: 878 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Mesmo sendo “B” e “D” afirmativas que aparentemente afirmam a mesma coisa, as duas estão erradas, pois todos 
os itens estão corretos, o que corresponde a alternativa “E”. 
 
QUESTÃO 50: 
ID DO RECURSO: 1229 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Apesar de “B” e “D” serem afirmativas que aparentemente afirmam a mesma coisa, as duas estão erradas, pois 
todos os itens estão corretos, o que corresponde devidamente a alternativa “E”. O item III está coerente com o ato 
de tornar o conhecimento mais interessante, instigante. Fica claro que se refere ao ensino e práticas educativas. 
 
QUESTÃO 53: 
ID DO RECURSO: 948, 1229 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Conforme consta no gabarito, a letra correta é a alternativa “E”. Portanto, questão válida. O enunciado do 
requerente acaba por confirmar o que consta no gabarito. 
 
QUESTÃO 56: 
ID DO RECURSO: 1229, 943, 1360 e 1545 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Segundo a teoria da aprendizagem, na afirmação de Paulo Freire, os itens III e IV são falsos. Os argumentos 
apresentados pelo requerente não se sustentava e são confusos. Portanto, a letra correta é a alternativa “E”, 
conforme o gabarito. 
 
QUESTÃO 57: 
ID DO RECURSO: 1210, 1014 e 1229 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Um dos grandes teóricos da educação, Luckesi, reconhece a afirmativa contida na letra “C” da referida questão. A 
palavra divisão é uma palavra da língua portuguesa que serve a diversos contextos. A expressão: “não admite 
divisão” está de acordo com o enunciado da questão que evidencia a ludicidade como uma atividade plena. 
Portanto a correta é a alternativa “C”. 
A alternativa “A” está errada. A questão apresenta como alternativa correta a letra”C”, conforme gabarito. Portanto 
questão válida. Recurso improcedente. 
 
QUESTÃO 58: 
ID DO RECURSO: 959 e 1229 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A resposta correta é a alternativa “B”. Não há ambiguidade em relação as alternativa “B” e “C” , a “B” está correta e 
a “C” está errada por não se referir ao projeto Político  Pedagógico – PPP, dentro de uma concepção emancipatória. 
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QUESTÃO 59: 
ID DO RECURSO: 1222 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
O tema tratado na questão, sugere uma escola ideal como um espaço de ressocialização de alunos da EJA, 
construção de novos laços sociais e círculo de amizade. Assim, favorece, a autoestima dos alunos, sendo correta a 
alternativa “D” conforme gabarito. A alternativa “A”, nada tem a ver com o que sugere a afirmativa, pois uma coisa 
momentânea é transitória, passageira, incoerente com o processo educacional. 
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PROFESSOR DE MATEMÁTICA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES 31 A 60 
 
QUESTÃO 33: 
ID DO RECURSO: 1139 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A questão apresenta apenas as três prestações. Portanto o recurso é improcedente. 
 
QUESTÃO 36: 
ID DO RECURSO: 1503 
RESULTADO: RECURSO ACEITO  
De fato o gabarito deve ser mudado para o item “E”, ao invés de “C”. Portanto o recurso é procedente. Gabarito 
letra “E”. 
 
QUESTÃO 43: 
ID DO RECURSO: 1446 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO  
O raciocínio apresentado está incorreto, portanto o recurso é improcedente. 
 
QUESTÃO 44: 
ID DO RECURSO: 1148 e 360 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
A questão possui duplicidade nas alternativas. Questão nula. 
 
QUESTÃO 45: 
ID DO RECURSO: 393 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A lei dos cossenos é consequência do teorema de Pitágoras e das relações trigonométricas em um triângulo 
retângulo, que estão descritos no edital. Portanto o recurso é improcedente. 
 
QUESTÃO 49: 
ID DO RECURSO: 1533 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
A questão possui um erro de digitação não havendo dentre as alternativas a resposta correta. Questão nula. 
 
 


