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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 MÉDIO – COMUM A TODOS OS CARGOS 

PORTUGUÊS 

 

Em resposta aos recursos para todos os cargos de nível médio, esta comissão 

esclarece e pontua: 

- Reconhecer o equívoco de diagramação da prova de português (questões de 

1 a 20), fato que em muito contribuiu para o grande volume de recursos e 

divulga o novo gabarito oficial da prova com as alterações pertinentes e 

devidas correções; 

 

GABARITO PORTUGUÊS NÍVEL MÉDIO COMUM A TODOS OS CARGOS  

PORTUGUÊS 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO: 21 e 40 

RESULTADO: RECURSO ACEITO  

Os itens repetidos não interferem no resultado correto da questão, uma vez que a alternativa 

correta não coincide com as mesmas. Mesmo assim, esta comissão anula as questões 21 e 

40. 

 

QUESTÃO: 24 a 31 

RESULTADO: RECURSO ACEITO  

QUESTÕES QUE SÃO DA INTERNET 

O uso das tecnologias de informação é um eficaz meio de inclusão social a ponto de merecer 

por parte das políticas públicas do estado uma atenção especial. Nos últimos anos, cinturões 

digitais foram instalados em vários municípios do ceará. No que se refere ao brasil: 

O Governo brasileiro passa a investir em políticas públicas de acesso à 

internet na busca da inclusão digital das pessoas que ainda vivem à 

margem das tecnologias da informação e comunicação, visando a 

inserção destas nesse importante espaço de interação social. O acesso 

à internet adquire o status de direito social, mostrando-se um importante 

instrumento para ampliar a transparência na conduta dos poderosos, 

acesso à informação, e facilitar a participação cívica ativa na construção 

de sociedades democráticas. (Augusto Lenhardt, Eliane Fontana 

Downloads/14723-11718-1-PB.pdf) 

Com a popularização da internet, a sociedade contemporânea vivencia uma nova e 

avassaladora experiência com o fenômeno da globalização da comunicação, do intercâmbio 

cultural e profissional. A internet passa a ser a base, o princípio da sociedade contemporânea. 

A produção de conteúdo que até então era compilada através de livros, jornais, televisão, 

passa a ter existência no ciberespaço por meio de blogs, vlogs, canais como o Youtube e redes 

sociais. Cursos de Pós-Graduação (níveis Mestrado/Doutorado), assim como empresas no 

porte da CAPES e associações como a ABNT passam a aceitar e até indicar a utilização de 

tais recursos para suas pesquisas. O universo acadêmico/científico se encontra bombardeado 

com tal ferramenta. Rompe-se o paradigma moderno de tempo-espaço, a sociedade industrial 

sucumbe em face da sociedade da informação ou sociedade em rede, que se apresenta como 

uma estrutura de organização da sociedade baseada nas TIC’s (tecnologias de comunicação e 

informação). Os certames também não estão isentos de tais recursos; basta uma rápida olhada 

para perceber a repetição de questões em grandes e importantes certames dado ao fato da 

existência de banco de questões em vários sítios especializados. 

Segundo dados do IBGE, cada vez mais brasileiros têm acesso à internet em casa. De 

acordo com a Pnad-C (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do IBGE, 70% 

dos domicílios — ou 49,2 milhões — tinham uma conexão em 2017. A proporção de domicílios 

brasileiros com acesso à internet sem computador, ou seja, por dispositivos móveis, passou de 

7%, em 2014, para 14% em 2016. A banda larga fixa é o tipo de conexão utilizada por 23 

milhões das residências do país. Já a internet móvel é a principal forma de conexão em 9,3 



 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA 

COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA – PMA 

 
 

 
milhões de residências, principalmente nas classes D/E, na região Norte e nas áreas rurais. 

(Downloads/14723-11718-1-PB.pdf). 

Infelizmente, foi constatado que as provas de conhecimentos gerais de nível médio 

foram copiadas pelo elaborador contratado. Pedimos desculpas pelo inconveniente aos 

candidatos, pois não é do caráter da Universidade Regional do Cariri - URCA cometer essa 

inadequação.  

Esclarecer que esta comissão não encontra motivo para anular a referida prova, tendo 

em vista não haver irregularidade e prejuízo aos envolvidos, nem mesmo para a própria 

administração. 

Asseguramos a transparência e lisura do certame para evitar que qualquer 

irregularidade possa macular a seleção dos candidatos, garantindo a igualdade de condições a 

todos. Esta comissão divulga o gabarito oficial pós recurso 

 

GABARITO CONHECIMENTOS GERAIS NÍVEL MÉDIO COMUM A TODOS 

OS CARGOS  
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