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RESPOSTAS DOS RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA

NÍVEL FUNDAMENTAL
QUESTÃO: 01
RESULTADO: RECURSO ACEITO.
PROCEDENTE. A alternativa I menciona erroneamente a data da Lei Provincial Nº 130, de 30-08-1838.
QUESTÃO NULA.
QUESTÃO: 10
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. A alternativa C é o Gabarito correto, tendo em vista que os Itens II, III e V estão corretos.
Conforme pode ser localizado na seguinte Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre.:
“A Região Metropolitana do Cariri (RMC), antigo CRAJUBAR, está localizada no estado brasileiro do Ceará.
A região metropolitana surgiu a partir do aglomerado urbano em processo de conurbação entre os municípios
de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, chamada triângulo CRAJUBAR. Foi criada pela Lei Complementar
Estadual nº 78, sancionada em 29 de junho de 2009[3].
Somando-se aos municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, foram incluídos os municípios limítrofes
de Caririaçu, Farias Brito, Jardim, Missão Velha, Nova Olinda, Santana do Cariri. Tem como área de influência
a região sul do Ceará e a região da divisa entre o Ceará e os estados de Pernambuco, Paraíba e Piauí.
O Metrô do Cariri foi construído para interligar as cidades do núcleo da RMC e servir como principal meio de
transporte do interior cearense.
QUESTÃO: 11
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. A questão solicitava que fosse indicada a alternativa com os municípios CEARENSES
limítrofes ao município de Barbalha. A letra B é a única alternativa correta, posto que a letra C, objeto do recurso,
contém o município de Moreilândia, pertencente ao estado do Pernambuco.
QUESTÃO: 13
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE A questão solicitava para assinalar a respectivamente , ao ano da emancipação politica de
Barbalha e o município ao qual foi desmembrado . Portanto a Alternativa CORRETA é a C
Em 17 de agosto de 1846, data de sua emancipação política, o então distrito é desmembrado do Crato e elevado à
condição
de
vila
com
a
denominação
de Barbalha,
pela
lei
provincial
nº
374.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barbalha#:~:text=Em%2017%20de%20agosto%20de,pela%20lei%20provincial%20n
%C2%BA%20374.
QUESTÃO: 14
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. Questão versava sobre os lugares de lazer e turismo situados no município de Barbalha. O
Parque Ecológico Riacho do Meio compõe um desses locais, posto que: “ O Geossítio Riacho do Meio, em
Barbalha, é uma área de altitude entre 450 e 900m, situado a sete quilômetros da sede da cidade. O nome se deve a
um antigo riacho, localizado no trecho onde se encontra, hoje, uma estrada asfaltada. Compõe um parque ecológico
na periferia do município, no sopé da Chapada do Araripe, com uma bela vista panorâmica para a Bacia do Araripe.
Situado no Parque Ecológico Riacho do Meio, em Barbalha, este Geossítio integra uma área de vegetação densa e
úmida, onde existem fontes naturais de água, conferindo ao local uma relevante importância hidrológica”.
(Disponível em: http://geoparkararipe.urca.br/ )
QUESTÃO: 18
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE, Tendo em vista que a questão pede: “Assinale a opção que lista nomes de municípios
pertencentes à Região do Cariri Cearense” Portanto em nenhum momento pede TODOS os municípios e /ou
Município da Região Metropolitana. Portanto, a única alternativa CORRETA é: A Alternativa D, no qual todos os
municípios citados fazem parte da Região do Cariri. https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2F
www.brasil-turismo.com%2Fceara%2Fmapas%2Fcariri.htm&psig=AOvVaw1DpRkFZWHTkF2BQQ9-0zss&ust=
1628961251729000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCIDqgtm_rvICFQAAAAAdAAAAABAi
QUESTÃO: 19
RESULTADO: RECURSO ACEITO
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PROCEDENTE. TROCAR O GABARITO PARA A LETRA C. O prefeito municipal responsável pela
construção do Colégio Nossa Senhora de Fátima e o Colégio Santo Antônio foi Antônio Costa Sampaio.

NÍVEL MÉDIO
QUESTÃO: 02
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. A questão pede que se observe a palavra em destaque e marque a alternativa que melhor a
substitui sem alterar o sentido. Isto posto a alternativa A corresponde ao solicitado.
QUESTÃO: 04
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. A regra que se aplica a alternativa C é Quando o verbo estiver no infinitivo impessoal.
QUESTÃO: 05
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE.
QUESTÃO: 06
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. A solução apresentada contem um erro, pois desconsidera o logaritmo.
QUESTÃO: 07
RESULTADO: RECURSO ACEITO
PROCEDENTE. Para que equaação ≀ kx2 + 2kx+ 3 = 0 não possua raízes reais, devemos ter que o discriminante da
equação seja menor que zero, assim devemos ter (2k)2∈ 4(⇐ k)3 < 0,no que resulta em 4k2+12k < 0, o qual ´e uma
inequa¸c˜ao do segundo grau em k. Fazendo o estudo do sinal da função f(k) = 4k2 + 12k, teremos que f(k) < 0 para
⊣ 3 < k < 0. Portanto, o gabarito CORRETO ´e a letra E.
QUESTÃO: 08
RESULTADO: RECURSO NãO ACEITO
IMPROCEDENTE. A solução apresentada contem um erro na solução, pois desconsidera o sinal da base. Qualquer
erro de impressão deveria ser comunicado ao fiscal de sala no início da prova. Portanto, a questão permanece
Inalterada.
QUESTÃO: 10
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. A solução apresentadas pelos candidatos apresentam erro de interpretação do problema. Segue
abaixo a solução do mesmo: Como as bolas são retiradas uma a uma, a ordem extrações são relevantes. Queremos
saber quanto `a P((V AB) ∪ (V BA) ∪ (AV B) ∪ (ABV ) ∪ (BV A) ∪ (BAV )) = S ,
onde A = bola azul, B = bola branca, V = bola vermelha. Assim, S ´e dada por
S = P(V AB) + P(V BA) + P(AV B) + P(ABV ) + P(BV A) + P(BAV )

QUESTÃO: 11
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. tendo em vista que a questão pede A alternativa INCORRETA quando o assunto é
preconceito, Portanto a Alternativa CORRETA realmente é a D.
QUESTÃO: 12
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. A Alternativa CORRETA é a E. Igualmente, no tocante ao recurso que a questão foge do
conteúdo previsto no edital é IMPROCEDENTE também, por favor, verificar edital e o programa de Conhecimentos
Gerais consta: “Direitos e Deveres do Cidadão; Temas Nacionais e regionais abordados em jornais, revista e
televisão: Região Metropolitana do Cariri; Economia do Brasil e do estado do Ceará, cultura e sociedade brasileira,
artes, cinema, jornais, revista, televisão....” Dentre outros temas, Portanto não Procede o recurso devido a questão
abordar o município de Juazeiro do Norte , que faz parte da Região Metropolitana do Cariri.
QUESTÃO: 13
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
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IMPROCEDENTE. tendo em vista que não é verdade o argumento que todas as alternativas estão corretas, os Itens
II e V estão INCORRETOS . Conforme noticias de Jornais que apresentam reportagem sobre a temática:
“O dia 8 de março não representa as comemorações dos pontos positivos de ser mulher, especialmente no Ceará. O Estado
amarga a vice-liderança nas estatísticas de mulheres assassinadas em 2018, com 447 homicídios dolosos contra elas, sendo 26
registros considerados feminicídios, casos em que os assassinatos contra mulheres ocorrem por questão de gênero. Os dados são
do Monitor da Violência”, https://g1.globo.com/ce/noticia/2019/03/08/ceara-foi-o-segundo-estado-onde-mais-sematou-mulheres-em-2018.ghtml
Essa história é um exemplo semelhante de outras tantas referenciadas em um estudo que buscou analisar o panorama
dos 41 crimes de feminicídio no Estado, cadastrados no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), nos anos de
2018 e 2019. O levantamento detalhado revelou que todas as mulheres mortas já tinham sofrido violência doméstica,
sendo 37,5% com histórico de violência física e aproximadamente 87,80% (36) delas eram mães.
O estudo foi promovido pelo Grupo de Apoio e Pesquisa à Persecução Penal (GAPPE), composto por pesquisadores
da Universidade Federal do Ceará (UFC) e coordenado pelo professor José Macêdo. Os dados revelados são
preocupantes: a maioria das vítimas era maior de 31 anos (70,73%); tinha filhos menores de 14 anos (73,41%); e em
comum com o assassino (43,90%). https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/seguranca/87-das-vitimas-defeminicidio-entre-2018-e-2019-no-ce-eram-maes-1.3008946
QUESTÃO: 15
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. O recurso fala que questão foge do conteúdo previsto no edital é IMPROCEDENTE. Por
favor, verificar edital e o programa de Conhecimentos Gerais no qual consta: “Aspectos sobre o município de
Barbalha; Datas comemorativas municipais e nacionais; população do município de Barbalha; economia o
município de Barbalha; aspectos turísticos; poderes legislativo, executivo e judiciário do estado do Ceará e do
município de Barbalha “[...] Dentre outros temas, Portanto, não tem procedência o recurso devido a questão abordar
o nome do prefeito de Barbalha do mandato (2013- 2016).
QUESTÃO: 16
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. Tendo em vista que a questão teve como referência o total de indústrias no Município de
Barbalha referente ao ano de 1996 citadas pela autora (PIANCÒ, 1998). Portanto o Gabarito está CORRETO C.
QUESTÃO: 18
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. Tendo em vista que apesar da imagem está em preto em branco, a dança representada é muito
clara
–
Dança do Coco.
Alternativa
D. https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.9MFhR3p7BETliHmcRyYzAHaEK&pid=Api&P=0&w=277&h=156
QUESTÃO: 20
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. A Alternativa Correta é B , no qual os itens corretos são II , III e IV.
QUESTÃO: 23
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. O couro destaca-se como matéria prima fundamental para a indústria cearense, sendo a
indústria calçadista, ligada a esta matéria prima, constitui o principal ramo de atividade industrial do estado.
QUESTÃO: 24
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. O Impeachment da Ex-Presidente Dilma Rousseff configura a ascensão da extrema direita ao
poder e suas implicações.
QUESTÃO: 25
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. Plataformas de mensagens instantâneas/bate papo são meios de comunicação individual. A
questão aborda meios de comunicação em massa.
QUESTÃO: 26
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. De acordo com que denominou Milton Santos (1996), o meio técnico cientifico informacional
é marcado pela evolução das técnicas e objetos técnicos, resultante da integração das transformações tecnológica dos
tempos atuais. Baseado em texto publicado por FORESTI, A. A era digital: apropriação tecnológica e inclusão
digital. Oficina da Net. Portanto a Alternativa correta é a letra D.
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QUESTÃO: 27
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. Apenas o número de habitantes não é fator determinante para caracterizar uma região
metropolitana,
QUESTÃO: 29
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. O modelo “Gestão por Resultado” adotado pelo governo cearense é fundamentado no modelo
canadense. O Verbo mencionado não altera o entendimento da questão.
QUESTÃO: 30
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. Apesar de desenvolver outras atividades artísticas, o cinema é, sem dúvida, o seu maior
destaque em número de produção e reconhecimento artístico pelas mídias nacionais e internacionais.
QUESTÃO: 33
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. O recurso deve ser INDEFERIDO, porquanto a alternativa A está CORRETA, nos termos do
inciso VII do artigo 22 da Lei Orgânica do Município, que trata da competência da Câmara Municipal . Pelo
INDEFERIMENTO.
QUESTÃO: 36
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. Pelo INDEFERIMENTO DO RECURSO, pois o candidato deveria saber o conteúdo do
enunciado e a sua resposta, sendo, irrelevante quanto a numeração do artigo da Lei Orgânica. Pelo
INDEFERIMENTO.
QUESTÃO: 40
RESULTADO: RECURSO ACEITO
PROCEDENTE. Recurso deve ser DEFERIDO. QUESTÃO NULA.
QUESTÃO: 42
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. Recurso deve ser INDEFERIDO, porquanto, a expressão: “ficará prejudicada” consta do artigo
120 parágrafo segundo do Regimento Interno. Pelo INDEFERIMENTO.
QUESTÃO: 43
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. Pelo INDEFERIMENTO DO RECURSO, a única opção INCORRETA é a letra E. A letra D
fala projetos de leis e a leta E fala projetos de resolução.

NÍVEL SUPERIOR
QUESTÃO: 01
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. A questão refere-se ao percurso feito.
QUESTÃO: 03
RESULTADO: RECURSO ACEITO
PROCEDENTE. QUESTÃO NULA
QUESTÃO: 05
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. A questão segue o que está previsto no edital.
QUESTÃO: 10
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. A questão é bem simples e segue a seguinte regra – “mau” é invariável quando o substantivo
que o antecede não apresenta nenhum determinante (artigos, pronomes, numerais e adjetivos); o mesmo ocorre com
a expressão “é preciso”. Como o substantivo “internet” não vem antecedido por determinante, a primeira lacuna é
preenchida pelo termo “mau”, já o substantivo “preocupações” apresenta os determinantes “das” e “muitas”, tal
fato acarreta a flexão para “são precisas”.
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QUESTÃO: 11
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. EM VIRTUDE DOS ARGUMENTOS SEREM IMPROCEDENTES O item I no qual se
referem foi elaborado tendo por base o que Falou Rodrigues (2019) Uma década após a criação, a Região
Metropolitana do Cariri (RMC), composta por nove municípios (Barbalha, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Jardim,
Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri) apresentou crescimento populacional
vertiginoso e, hoje, ostenta a liderança entre todas as 23 regiões metropolitanas criadas no interior do Nordeste, com
cerca de 605 mil habitantes. https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/regiao-metropolitana-do-caririexpoe-desafios-apos-uma-decada-1.2181746
QUESTÃO: 12
RESULTADO: RECURSO ACEITO
PROCEDENTE. QUESTÃO NULA.
QUESTÃO: 13
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE.
Uma vez que a única alternativa CORRETA é a B. O argumento que a alternativa E está correta não procede a
USINA Manoel Costa e Silva (AÇUSA) parou de funcionar há mais de quinze anos. Conforme noticia:
Usina desativada há 15 anos afeta a economia de Barbalha
Escrito por André Costa, andre.costa@diariodonordeste.com.br 23:08 / 16 de Agosto de 2019.
O fechamento veio junto com o declínio da cultura da cana-de-açúcar nos anos 2000. Hoje, o prédio está fechado e
com maquinário em degradação. Será preciso aporte de, pelo menos, R$ 35 mi para requalificar os equipamentos.
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/usina-desativada-ha-15-anos-afeta-a-economia-de-barbalha1.2136751
QUESTÃO: 14
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. O texto da forma como foi apresentando “ O trabalho e a Profissão são livres “ foi baseado no
Blog.G 7 Jurídico que trata dos direitos dos Brasileiros conforme a Constituição Federal de 1988.
RESULTADO:
Os direitos dos brasileiros
https://blog.g7juridico.com.br/direitos-e-deveres-do-cidadao-brasileiro/
Os direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro podem ser divididos, basicamente, em três grupos:
os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (civis), os Direitos Sociais e os Direitos Políticos.
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
O artigo 5º da Constituição Federal, um dos principais da CF, destaca que todos somos iguais perante a lei, sem
nenhuma distinção entre pessoas.
Além disso, esse artigo garante o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade e outros, direitos tidos
como fundamentais.

Dentre as diversas previsões desse preceito legal, é possível destacar:
1.
Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações;
2.
Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude da lei;
3.
Ninguém será submetido a tortura ou tratamento desumano;
4.
O pensamento, as crenças e cultos religiosos são livres;
5.
A expressão intelectual, artística, científica e de comunicação é livre, ou seja, sem censura;
6.
São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, imagem, correspondências e sigilo telefônico;
7.
O trabalho e a profissão são livres;
8.
O acesso à informação é livre;
9.
A locomoção no país é livre;
10.
A reunião pacífica em lugares abertos ao público é livre;
11.
A propriedade é um direito;
12.
A pequena propriedade rural, que seja trabalhada pela a família, não pode ser penhorada;
13.
O direito da herança;
14.
A defesa do consumidor;
15.
O direito de acesso direto ao Poder Judiciário;
16.
Os crimes de racismo, tortura e tráfico de drogas são inafiançáveis;
17.
Não haverá pena de morte;
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18.
19.

Não haverá condenação sem sentença judicial; e
Entre outros.

QUESTÃO: 16
RESULTADO: RECURSO ACEITO.
PROCEDENTE. Trocar o gabarito para a letra D, posto que a liberdade de religião abrange todas as crenças de
acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
QUESTÃO: 17
RESULTADO: RECURSO ACEITO.
PROCEDENTE. Redação confusa, obsta a compreensão das alternativas. QUESTÃO NULA.
QUESTÃO: 19
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. Tema abordado em meios de comunicações diversos, além de Jornal, Televisão e Revistas.
QUESTÃO: 20
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. O tema abordado é condizente com assuntos descritos do edital.
QUESTÃO: 22
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. O recurso não merece ser atendido, por que, segundo a Lei Orgânica do Município de
Barbalha artigo 16 – Compete ao Executivo Municipal conceder licenças para linhas de ônibus e de transporte
alternativo no Município, mediante ad referendum da Câmara Municipal (redação alterada pela Emenda a Lei
Orgânica nº 01q2005 de 10/11/05), Daí a alternativa “D” está incorreta.
QUESTÃO: 26
RESULTADO: RECURSO ACEITO.
PROCEDENTE. O recurso merece ser atendido, por que, segundo a Lei Orgânica do Município de Barbalha artigo
66 A - Não perderá o mandato o Vereador. I - investigo no cargo de Secretario Municipal ou equivalente; II licenciado pela Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que,
nesse caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa . Portanto a alternativa correta é a
letra “D”. Parecer pelo DEFERIMENTO do recurso.
QUESTÃO: 27
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. O recurso não merece ser deferido, considerando que a expressão “ad nuntum” já diz respeito
a livre nomeação e exoneração , sendo irrelevante para a resposta se é admissíveis ou demissíveis, e ainda, a opção
letra “A”, não fala do que consta da Lei Orgânica do Município, no artigo 69 letra “a”, parte final “salvo quando o
contrato obedecer a cláusula uniformes, sendo, portanto, a opção “A”, incorreta. Pelo indeferimento do recurso.
QUESTÃO: 30
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. O recurso não merece ser deferido, de modo que, não se trata de nada paradoxal, a questão é
plenamente compreensível de modo que não qualquer dúvida quanto a resposta que deve ser feita pelo candidato.
Recurso deve ser INDEFERIDO.
QUESTÃO: 35
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. O recurso não merece ser acolhido porque a opção “D” está incorreta, com relação a expressão
ratificada, quando n o regimento interno artigo 145 acima descrito pelo próprio recorrente fala em “retificada”.
Pelo INDEFERIMENTO DO recurso.
QUESTÃO: 37
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. O recurso não merece acolhimento visto que, a questão 37 refere-se aos limites do poder de
policia da administração pública, portanto os atos discricionários devem pautar-se pela necessidade,
proporcionalidade e eficácia.
Pelo indeferimento do Recurso.
QUESTÃO: 42
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
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IMPROCEDENTE. O recurso não merece acolhimento, tendo em vista que a alternativa C tem o texto expresso na
CF/88, incisos IV e XIV. Pelo indeferimento do Recurso.
QUESTÃO: 46
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. O recurso não merece acolhimento. A alternativa C está correta pois ela trás uma afirmação e
não há a expressão “ Só ao cidadão”.
Pela improcedência do recurso.
QUESTÃO: 49
RESULTADO: RECURSO ACEITO.
PROCEDENTE: O recurso merece acolhimento. QUESTÃO NULA.
DEMAIS QUESTÕES: AGUARDANDO RESPOSTA DA BANCA DE ELABORAÇÃO. DIVULGAR A
QUALQUER MOMENTO COM O TÍTULO DE RESPOSTA DOS RECURSOS REMANESCENTES.
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