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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 MILAGRES-CEARÁ 

 

 

A Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Regional do Cariri – URCA, 
com fundamento no subitem 15.1, alínea “c”, do EDITAL nº. 001/2018-PMM, torna público 
o julgamento dos recursos. 

 
 

DIDÁTICA E LEGISLAÇÃO COMUM A TODOS OS CARGOS DE MAGISTÉRIO 
QUESTÕES DE 16 A 20 

 

QUESTÃO: 17 

ID DO RECURSO:  2275; 2566 

RESULTADO : RECURSO NÃO ACEITO 
As afirmações do item III são referentes à Pedagogia e não à Didática. O assunto desta é 
o processo em sala-de-aula. RECURSO NEGADO. 
 

QUESTÃO: 20 

ID DO RECURSO:  2797; 2296; 2311; 2676; 2789; 2486; 2686; 2215; 2489; 2274; 2681; 
2487; 2625; 2129; 2285. 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A questão solicita que se identifique a opção que NÂO apresente atribuições de uma 
escola pública democrática. A letra E diz: assegurar um sólido domínio das matérias 
escolares através do repasse de informações, sobretudo dos saberes profundos e 
especializados instituídos, como condição para a formação da cidadania plena e direito 
à igualdade; as informações destacadas em negrito pertencem aos critérios da escola 
tradicional, onde o professor é detentor do saber e os alunos, pacificamente, recebem a 
carga de informação. Tal afirmação torna a opção falsa. RECURSO NEGADO. 
 
  

PROFESSOR DE MATEMÁTICA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 QUESTÕES 21 A 45 

 
 
QUESTÃO: 21 
ID DO RECURSO: 2624 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
IMPROCEDENTE. Na sua resolução, o candidato chama de “M”o número de meninas 
antes da turma receber a quantidade de meninas adicionais no meio do ano. Portanto, 
deveria ter somado as 6 meninas que entraram na turma ao valor de “M” que ele 
encontrou. Desta forma sua resolução está incorreta. 
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QUESTÃO: 26 
ID DO RECURSO: 2536 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
IMPROCEDENTE. Ao usar a fórmula do produto das raizes, o valor de “c” na equação 
dada, na verdade é “- c” e, portanto, a resolução do candidato está incorreta. 
 
QUESTÃO: 29 
ID DO RECURSO: 2765 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
IMPROCEDENTE. O argumento do candidato não invalida a questão. Trata-se de uma 
questão bastante simples, em que fica claro que o ângulo em questão é reto. 
 
QUESTÃO: 36 
ID DO RECURSO:  2735 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
PROCEDENTE. A questão possui um erro de digitação e portanto deve ser anulada. 
 
 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
QUESTÕES 21 A 45 

 

QUESTÃO: 21 
ID DO RECURSO: 2690 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
IMPROCEDENTE. Ao contrário do que coloca o candidato, a questão teve como base 
Ruy Moreira e sua obra, “O que é Geografia” (2009, p. 10), que diz que a geografia que 
hoje conhecemos tem suas origens no século XIX, com seu desenvolvimento primordial 
se dando a partir de duas grandes filiações: as sociedades de geografia e as 
universidades. Portanto, o item correto é o item “D”. 
 
QUESTÃO: 26 
ID DO RECURSO: 2517 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. O gabarito mostra a alternativa: (C) - Valor, mas, conforme Martinelli 
(“Mapas da Geografia e Cartografia Temática”, 6ª edição, 2014), a imagem não é uma 
variável visual. A alternativa certa é a letra “E”. 

 
QUESTÃO: 32 
ID DO RECURSO: 2539 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
PROCEDENTE. No gabarito consta o item: D, mas, com base na obra fundamental de 
Milton Santos, o livro: “Por uma outra globalização” (2015, p. 23), para entender a 
globalização dois elementos são fundamentais: o estado das técnicas e o estado da 
política. Assim, o  item correto é o da letra “B”.  
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QUESTÃO: 42 
ID DO RECURSO: 2556, 2693 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
IMPROCEDENTE. Conforme Edith de Menezes (in: “Ceará: um novo olhar geográfico”, 
2005, p. 339), o turismo vem sendo um filão rentável na economia juntamente com as 
romarias ao Padre Cícero, consideradas como turismo religioso, mas que na verdade, o 
romeiro não é um turista, é um peregrino expressivo da religiosidade popular. A 
alternativa “E” é a alternativa correta. 
 
QUESTÃO: 43 
ID DO RECURSO: 2701 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
PROCEDENTE. O principal problema relacionado à degradação dos recursos hídricos é a 
poluição gerada pelos esgotos industriais e domésticos que são lançados diretamente 
aos cursos d’água, sem tratamento prévio. A letra “D” é a alternativa a ser assinalada. 
Portanto. 

 

PROFESSOR DE INGLÊS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÕES 21 A 45 

 

QUESTÃO: 40 
ID DO RECURSO: 2780 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
IMPROCEDENTE. A charge demonstra, através da dificuldade da garota em manusear o 
livro, que novos recursos tecnológicos para leitura vêm sendo utilizados, diminuindo, 
assim, gradualmente a utilização e o manuseio de livros no contexto de 
ensino/aprendizagem. O enunciado da questão inquire sobre qual discussão pode ser 
inspirada pelo conteúdo da charge, não questionando necessariamente sobre o que está 
explícito no texto. Dessa forma, dentre as alternativas propostas, a alternativa B “O uso de 
novas tecnologias e como elas ajudam estudantes a aprimorar o conhecimento” é a que 
mais corrobora com o conteúdo expresso na charge. “Como as tecnologias ajudam os 
estudantes a aprimorar o conhecimento” faz parte das discussões acerca do uso de novas 
tecnologias, mesmo não estando explícito no conteúdo da charge. 
As demais alternativas não seriam respostas adequadas, visto que “a necessidade de 
implementar livros mais sofisticados” (alternativa A) e “a evolução dos livros” (alternativa 
D), embora se relacionem com o conteúdo da charge, não configuram discussões 
presentes no cenário atual de ensino de língua inglesa e de ensino em geral, visto que as 
discussões estão pautadas nas novas tecnologias e no seu uso em sala de aula. “Práticas 
pedagógicas e uso de celulares” (alternativa C) e “gramática e vocabulário” (alternativa E) 
não se relacionam com a charge, portanto, não configuram respostas corretas. 
 
 

PROFESSOR DE BIOLOGIA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
QUESTÕES 21 A 45 
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QUESTÃO: 21 
ID DO RECURSO: 2712; 2287; 2110 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
O processo de evolução ocorre com modificação das características das populações 
alteradas de uma geração para outra. Os indivíduos não possuem a capacidade de se 
modificar para se adaptar ao ambiente, ou eles nascem com a característica que os 
permite se ajustar ou irão perecer. A evolução é um processo que apenas leva a 
modificação das populações e/ou espécies. 
 
QUESTÃO: 22 
ID DO RECURSO: 2050; 2764; 2509 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A Chapada do Araripe surgiu a cerca de 65 milhões de anos. As informações atuais 
apontam para o surgimento da Amazônia, como conhecemos hoje, a cerca de 6 milhões 
de anos.  As glaciações fizeram com que tal ecossistema sofresse expansões e retrações 
ao longo da América do Sul. Espécies atuais de diversos grupos encontradas em 
ambientes como a Chapada do Araripe, a Serra da Capivara e a Serra da Ibiapaba, e 
relacionadas evolutivamente a congêneres e famílias amazônicas são comprovações da 
ligação ente a Chapada do Araripe e a Amazônia. 
 
QUESTÃO: 23 
ID DO RECURSO: 2051 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Fungos participam do ciclo do nitrogênio com destaque no processo de Amonificação 
 
QUESTÃO: 23 
ID DO RECURSO: 2726  
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
Conteúdo não solicitado em edital 
 
QUESTÃO: 28 
ID DO RECURSO: 2053; 2811 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
Há mais de uma alternativa correta 
 
QUESTÃO: 29 
ID DO RECURSO: 2055; 2766; 2262; 2728; 2794; 2320; 2344; 2324; 2558; 2680; 2772; 
2586 ; 2066; 2468; 2557; 2601   
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
O gabarito correto é letra B 
 
QUESTÃO: 31 
ID DO RECURSO: 2337; 2327 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Gabarito correto letra B 
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QUESTÃO: 34 
ID DO RECURSO: 2443; 2504 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Alternativa correta letra C 
 
QUESTÃO: 35 
ID DO RECURSO: 2057 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Sem prejuízo de entendimento sobre a questão 
 
QUESTÃO: 43 
ID DO RECURSO: 2056 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Considerando o conteúdo programático exigido, a questão 43 está relacionada com a I lei 
de Mendel. Alternativa correta letra B 
 
QUESTÃO: 44 
ID DO RECURSO: 2056; 2259; 2796; 2315; 2806; 2329; 2071; 2478 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
As informações apresentadas na questão estão corretas; Apesar de semelhante a 
questão apresentada da PUC-RS-2001, a questão 44 é autoral não sendo justificada sua 
anulação. O gabarito correto é letra B 
 
QUESTÃO: 29 E 44 
ID DO RECURSO: 2059 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Recursos elaborado de forma equivocada 
 
 

PROFESSOR DE PORTUGUÊS - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÕES 21 A 45 

 
QUESTÃO: 25 
ID DO RECURSO: 2660; 2161 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
As letras A e E obedecem a duas regras – inicia a oração e os verbos estão no imperativo, 
a letra D, no entanto, assim como no enunciado da questão, apresenta o verbo no 
indicativo iniciando a frase. RECURSO NEGADO. 
 
QUESTÃO: 30 
ID DO RECURSO: 2660 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A questão faz uma afirmação e solicita que se aponte o parágrafo que maior diálogo esta-
belece com a charge. Esta apresenta um amontoado de livros desorganizados e em ex-
cesso, dialogando com o parágrafo a seguir: 
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O fato é que muitos estudantes são obrigados a ler à maneira suína, 
mastigando e engolindo o que não desejam. Depois, é claro, vomitam tudo… Como 
eu já passei dessa fase, posso me entregar ao prazer de ler os livros à maneira canina. 
Nenhum cachorro abocanha a comida. Primeiro ele cheira. Se o nariz não disser “sim” ele 
não come. Faço o mesmo com os livros. Primeiro cheiro. O que procuro? O cheiro do 
escritor. Se não tem cheiro humano, não como. Nietzsche também cheirava primeiro. 
Dizia só amar os livros escritos com sangue. RECURSO NEGADO. 
 
QUESTÃO: 31 
ID DO RECURSO: 2660; 2175; 2144 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
RETIFICAÇÃO DO GABARITO – ALTERNATIVA CORRETA – LETRA A 
 
QUESTÃO: 32 
ID DO RECURSO: 2660 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Interpretação de texto – todas as informações sobre o texto estão corretas. RECURSO 
NEGADO. 
 
QUESTÃO: 36 
ID DO RECURSO: 2508 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Embora a opção D apresente duas regências, de fanáticos está correta, mas de jogos 
não se encontra conforme a norma culta. RECURSO NEGADO> 
 
QUESTÃO: 42 
ID DO RECURSO: 2163 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Questão que requer interpretação e conhecimento das competências da Língua 
Portuguesa. RECURSO NEGADO.  
 
QUESTÃO: 43 
ID DO RECURSO: 2346 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Questão das competência de Língua Portuguesa – RECURSO NEGADO. 
 
 

PROFESSOR DE ESPANHOL - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
QUESTÕES 21 A 45 

 
QUESTÃO: 27 
ID DO RECURSO: 2798 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
RECURSO IMPROCEDENTE. O fato de o verbo “gustar” estar no infinitivo (erro de 
digitação)  não não invalida o commando da questão, visto que não altera o regime verbal 
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e o uso pleonástico do complement indireto “A mi”. por isso, a alternative “C” (objeto 
indireto está correta, corroborando o gabarito official. 
 

 
PROFESSOR DE ATENDIMENTO ESPECIAL, EM EDUCAÇÃO ESPECIAL (AAE) - 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - QUESTÕES 21 A 45 
 

QUESTÃO : 29 
ID DO RECURSO: 2278 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
IMPROCEDENTE. Nessa questão, não são todas as alternativas que estão corretas, 
como foi afirmado no embasamento deste recurso. O aluno tem direito ao Atendimento 
Educacional Especializado, o qual não se confunde com reforço escolar como apontado 
em uma das lacunas.  Conforme a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva (2008) o Atendimento Educacional Especializado tem como função 
identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, e as propostas 
de atividades que devem ser desenvolvidas nesse espaço diferenciam-se daquelas 
realizadas na sala de aula comum. Esse atendimento propõe ao aluno o desenvolvimento 
da independência e autonomia na escola e fora dela. Assim, o recurso encontra-se 
improcedente, já que a Sala de Recurso Multifuncional não apresenta-se como reforço 
escolar, não sendo a opção correta a letra “A”, e sim a letra “C”, por isso a alternativa 
apresentada no gabarito oficial está correta, sendo recurso é improcedente. 
 

QUESTÃO: 32 
ID DO RECURSO: 2277 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
IMPROCEDENTE. Não identificamos erro ou repetição da resposta na presente questão. 
A questão está correta, corroborando com o gabarito oficial. 
 

QUESTÃO: 33 
ID DO RECURSO: 2263 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
PROCEDENTE: A questão 33 encontra-se com o gabarito oficial incorreto, letra “C”, 
sendo a opção correta à letra “A”, já que em relação às possibilidades de Atendimento 
Educacional Especializado para pessoas com Baixa Visão, podemos afirmar que todas as 
opções estão corretas, que são respectivamente: ensinar a usar os recursos ópticos e 
não ópticos; trabalhar com produção de materiais didático pedagógicos adequados ao tipo 
de visão; trabalhar com produção de materiais com contraste visual, dependendo das 
necessidades de cada aluno e ampliação de fonte. Nesse Sentido, o recurso é 
procedente, já que a opção do gabarito está incorreta. 
 

QUESTÃO: 40 
ID DO RECURSO: 2267 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
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PROCEDENTE. Como apresentado no recurso, a alternativa correta da questão seria a 
letra “E” e não a letra “A” como foi apresentada no gabarito oficial.  A Orientação e Mobili-
dade (OM) constitui sim um dos conteúdos previstos no Atendimento Educacional Especi-
alizado como forma de auxiliar o desenvolvimento de forma segura da pessoa com defici-
ência visual, público da educação especial.  
 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

QUESTÕES 21 A 45 
 
QUESTÃO 25: 
ID DO RECURSO: 2589 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
IMPROCEDENTE. O candidato solicita recurso da questão 25 do cargo de EDUCADOR 
FÍSICO (nível superior). A referida questão trata sobre as funções do professor de 
Educação Física em sala de musculação e não de regras do basquete como mencionado 
no recurso. 
 
QUESTÃO 38: 
ID DO RECURSO: 2715  
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
PROCEDENTE. Devido ter havido um erro de digitação na elaboração da questão, a 
mesma acaba de fato confundindo o candidato e podendo assim induzi-lo ao erro. 
Questão nula. 
 
 

PROFESSOR DE HISTÓRIA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
QUESTÕES 21 A 45 

 
QUESTÃO: 27 
ID DO RECURSO: 2286 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
IMPROCEDENTE. O conteúdo programático é contemplado em “ Idade Moderna: (…) 
Estados Nacionais” e “ A constituição do mundo capitalista: Revolução industrial; ciência, 
filosofia e pensamento da modernidade” 
 
 
QUESTÃO: 29 
ID DO RECURSO: 2290 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
IMPROCEDENTE. O Homestead Act é a lei de Terras dos E.U.A definidora da formação 
dos Estados Unidos da América que se que se coloca no cenário mundial como potência 
no final do século XIX, portanto se enquadra no item 8 do conteúdo programático: “ A 
constituição do mundo capitalista” 
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QUESTÃO: 30 
ID DO RECURSO: 2293 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
IMPROCEDENTE. A alternative “E” reflete a sociedade individual na qual os pobres eram 
“reconhecidos, asistidos ou abandonados” conforme os interesses dos grupos sociais 
dominantes. 
 
QUESTÃO: 34 
ID DO RECURSO: 2130 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
IMPROCEDENTE. A data não se refere ao governo de J.K e sim as mudanças na 
república que tiveram início em 1946. Caberia ao candidato ter observado a posição da 
virgula. 


