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PARECER 002/2018 – 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 ALFABETIZADO – COMUM A TODOS OS CARGOS 

 
QUESTÃO 01: 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
CONTEÚDO: A questão da cidadania no tempo e em diferentes espaços. Assuntos 
de Atualidades: Acontecimentos nacionais abordados em jornais, revistas, 
programas de rádio e televisão. O TEXTO É SOBRE O ASSUNTO ATUAL EM QUE 
O CONCORRENTE TEM QUE SABER DO QUE SE TRATA, o fato de a questão se 
encontrar ilustrada dentro de um contexto ( uma manchete) o conhecimento exigido 
é de que se saiba o que se lê  

 

QUESTÃO 02: 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Entender a mensagem, pode ser sim conteúdo de português, mas a compreensão 
que se pede aqui extrapola o limite dicionarizado do termo (sai da área específica e 
entra no aspecto contextual) Tema atual porque além do campeonato nacional, 
ainda conta com a Copa. Ser cidadão é compreender um comunicado, é saber o que 
se está sendo dito, é, em suma, comunicar-se.  

 

QUESTÃO 03: 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
As charges estão presentes em jornais escritos, revistas, além de quase diariamente 
aparecerem no Jornal Nacional. Não é específico do ensino de língua Portuguesa. 
As imagens contidas na prova são de fácil compreensão e trata de assuntos 
veiculados diariamente na mídia. Olhar e compreender uma imagem não necessita 
de nenhum conhecimento específico de uma área, nos casos em questão, basta 
acompanhar as notícias veiculadas nos meios de comunicação. 

 

QUESTÃO 04: 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Interpretar uma charge é algo simples, não requer nenhum conhecimento de área 
específica. Ler imagem só exige observação do que está posto.  
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QUESTÃO 05: 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A imagem é de pessoas na urna para votar. Saber da importância desse ato, além 
de um exercício de cidadania, é um tema bastante atual visto que se aproximam o 
período eleitoral. A ideia é simples e o nível de dificuldade muito baixo.  

 

QUESTÃO 06: 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
REFERE-SE AO PERÍODO ELITORAL, A imagem é de pessoas na urna para votar. 
Saber da importância desse ato, além de um exercício de cidadania. 

 
QUESTÃO 07: 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
As informações contidas nos itens  I, II e II estão corretas.  

 
QUESTÃO 08: 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A questão requer o conhecimento básico de conhecer as horas  

 
QUESTÃO 09: 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
O fato de a questão se repetir, não a invalida pelo fato de nada significar para a 
opção correta. Mesmo assim esta comissão anula a questão. 

 

QUESTÃO 10: 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Saber a importância da higiene no trabalho é o mais elementar dos direitos do 
cidadão –  

 
QUESTÃO 11: 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Embora sejam de uso individual, a responsabilidade é também da empresa em 
fornecê-los. A questão atribui “unicamente” a responsabilidade ao funcionário, 
quando na realidade a empresa, até para evitar questões trabalhistas DEVE exigir o 
uso de tais equipamentos. 

 
 
QUESTÃO 12: 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A questão solicita que se identifique situações em que NÃO apareçam condições do 
SER CIDADÃO MORAL, a única opção é a indicada na letra B.  
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QUESTÃO 13: 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
O enunciado da questão cita O Estatuto, diz o capítulo e o artigo e diz do que se 
trata. A única exigência é saber que existe um tempo de avaliação para a 
contratação de cada servidor do Estado. É apenas dizer que estágio é esse, nada 
além disso – questão de cidadania. 

 

QUESTÃO 14: 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Saber que abusos é tema recorrente na atualidade, não implica ser de português. 
Na verdade os direitos do cidadão, quando suprimidos, é um assunto de natureza 
ontológica.  

 

QUESTÃO 15: 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
São informações contidas em telejornais e redes sociais. 

 

QUESTÃO 16: 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 17: 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A questão requer uma reflexão sobre o contexto atual em que estamos inseridos – 
momento em que amizades, família e relações se encontram desgastadas dada à 
intolerância que assola a todos. É uma questão de compreender os diferentes 
espaços que estamos inseridos.  

 

QUESTÃO 19: 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Esta comissão esclarece que a questão em foco se encontra ancorada no conteúdo 
retirado do Edital e destacado a seguir - CONTEÚDO: A questão da cidadania no 
tempo e em diferentes espaços. Assuntos de Atualidades: Acontecimentos nacionais 
abordados em jornais, revistas, programas de rádio e televisão. História, Geografia e 
Cultura de Aurora. 

 

A Comissão 


