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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 – COMUM A TODOS OS CARGOS 

 

PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 01: 
 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
O título do texto é quartetos em uma clara demonstração do número de versos em cada 

estrofe. Uma rápida leitura é suficiente para a compreensão e resolução da questão.  

 

QUESTÃO 02: 
 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Questão de interpretação textual. O primeiro verso, como não especifica uma estrofe, pode 

apenas ser o do texto como um todo. A leitura e resposta da prova como um todo mostra que 

ao referir-se a um trecho interno do texto, este é especificado.  Recurso negado. 

 

QUESTÃO 03: 
 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
Questão nula 

 

QUESTÃO 04: 
 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
O termo que solicita ser identificado se encontra em negrito, como se não fosse suficiente, nas 

opções para marcar, depois de cada termo específico, há a explicação do que ele significa. Tal 

recurso retira a questão da área literária e transporta-a para interpretação de texto, onde basta 

observar a palavra grafada com maiúscula para saber que se trata de um substantivo próprio, 

além do eu que fala agradecer (dirigir-se) a poesia – tornar uma pessoa -. Interpretação de 

texto. 

 
QUESTÃO 05: 
 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
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Questão de compreensão do texto em que as opções b, c, d e e extrapolam a leitura do texto  
 
 
QUESTÃO 06: 
 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
Questão nula 

 

QUESTÃO 07: 
 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Questão de interpretação de texto – segundo o texto, o amor e a fragilidade são estados plenos 

da vida na atualidade; o autor não faz referência à natureza para humanizar o homem. O 

homem moderno sofre a dor do existir, mas como é afirmado no texto, não morre de amor;  

 
QUESTÃO 08: 
 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Questão de interpretação textual. Não podemos dizer que o poeta é igual a todos porque este 

expressa o que absorve e o faz sem esperar nada em troca e “fala” para os que, como ele, 

sentem as questões postas ao ser que se encontra no mundo  

 

QUESTÃO 09: 
 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Questão de compreensão e interpretação de texto. Não há no texto nenhuma alusão à 

vantagens do sofrimento, assim como não se referir à inocência. Também não encontramos 

nenhuma alusão a evadir-se; nascer é receber sua cota de sofrimento e mágoas. 

 

QUESTÃO 10: 
 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Questão de compreensão e interpretação de textos. A questão vem acompanhada de uma 

charge, onde em cima está escrito “texto II”. A questão solicita leitura simples em que se 

exigem aspectos bem elementares: a charge apresenta um casal enterrando alguém, ambos – 

o texto de abertura da prova e a charge – tratam do sofrimento e como são diferentes, as 

intenções e forma de se manifestar são distintas.   

 
 
QUESTÃO 13: 
 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
Questão nula 

 

QUESTÃO 14: 
 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
Questão nula 
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QUESTÃO 15: 
 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A questão solicita que se intitule o processo de transferência de água; sendo a precipitação o 

termo mais abrangente, ele abarca o universo solicitado pela questão.  

 

QUESTÃO 16: 
 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Todas as questões apresentam um termo em desacordo, exceto a letra b, pois serviço de 

utilidade passa pelo licenciamento ambiental.  

 

QUESTÃO 17: 
 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Exige conhecimento da política nacional. 

 

QUESTÃO 18: 
 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Pede-se que apresente a alternativa que não apresente informações referentes a classe 

indígena. Estudiosos afirmam (inclusive os citados nos recursos) que algumas tribos no Brasil 

praticavam poliandria. O uso do “não” antes do verbo praticar faz essa questão ser a exceção.  

 

 

 


