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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 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. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS - NÍVEL FUNDAMENTAL COMUM A TODOS OS CARGOS 
– QUESTÕES DE 1 A 20 

 
 

QUESTÃO : 02:  
ID DO RECURSO: 2913 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO  
Em resposta ao recurso referente à questão 02, esta comissão pontua que o governo que 
se caracteriza por maior inclusão e quebra das desigualdades sociais é o Luiz Inácio Lula 
da Silva, ratificando o aludido no enunciado da questão: O governo que mais incentivou 
e ajudou na propagação e uso dos meios mais variados de acesso à internet e, também 
por isso, é reconhecido mundialmente por diminuir as diferenças sociais. 
RECURSO NEGADO. 
 

QUESTÃO : 03:  
ID DO RECURSO: – 2923; 2962; 2942; 2945; 2937;  
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Com referência aos recursos interpostos sobre a questão 03, temos:  
Por meio de sensos realizados no IBGE, entre outros aspectos, é possível conhecer a 
distribuição da população brasileira segundo a cor da pele. As pessoas, quando pergun-
tadas pelos pesquisadores do IBGE que realizam o senso, são livres para autodeclarar 
sua cor de pele entre cinco opções citadas abaixo, EXCETO:  
A.  amarelo; 
B.  pálido; 
C. branca; 
D.  parda; 
E.  indígena 
O enunciado da questão é bastante elucidativo; não permite maiores complicações, a cor 
não especificada é “pálida” e indígena   é uma das opções que aparecem no quesito 
COR.  
RECURSO NEGADO. 

 

QUESTÃO : 04:  
ID DO RECURSO: 2945; 2946;  2984; 2978; 2996; 2938; 2971; 2909; 2957; 2980; 2999; 
2902; 2939; 2937  
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 



 
__________________________________________________________________________________ 

 

A questão em foco apresenta uma charge em que ossos humanos, no subsolo, falam de 
torturas existentes em momentos diversos da História. Em seguida são apresentadas 
informações sobre cidadania e Direitos Humanos. O enunciado da questão solicita que se 
apresente o texto que estabelece melhor diálogo com a charge. Independente da época e 
da ideia de sua composição, a verdade é que liberdade não convive com tortura. A 
questão é de inferência. 
RECURSO NEGADO. 
 

QUESTÃO : 05:  
ID DO RECURSO:  2937; 2985; 2924  
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
O enunciado fala de impedimento presidencial. O fato de o impedimento de Fernando 
Collor ter ocorrido em 1992 não invalida a questão, pois o que representam três décadas 
para um país de 500 anos? Além do que as notícias recentes do impedimento de Dilma 
levaram a população mais jovem tomar conhecimento do fato acima mencionado. 
RECURSO NEGADO. 
 

QUESTÃO : 07:  
ID DO RECURSO: 2925 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
O item errado é muito claro: As convenções para a escolha dos candidatos deverão 
ocorrer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto do corrente ano. O termo em destaque 
invalida o recurso impetrado. 
RECURSO NEGADO. 
 

QUESTÃO : 08:  
ID DO RECURSO: 2990; 2955  
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
O enunciado da questão é claro e basta uma observação no termos destacados: 
A política de divulgação e valorização da Cultura Tradicional do Ceará instituiu o prêmio, 
MESTRES DA CULTURA para apoiar Tesouros Vivos. Os mestres são diplomados 
pela Secretaria da Cultura do Estado (os conhecidos como Secult) em virtude do seu 
trabalho dedicado a manter, desenvolver e propagar as tradições culturais cearenses. Já 
foram agraciados com tal premiação na região do Cariri: 

A. Maria Betânia (cantora) e Lima Barreto (ator) 
B. Sonia Braga (atriz) e Abidoral Jamacaru (cantor) 
C. Pedro Vicente (oleiro) e Padre Cícero (católico) 
D. Vicente Leite (pintor) e Assunção Gonçalves (pintora). 
E. Zulene Galdino (danças populares) e Expedito Seleiro (trabalho com couro) 

As alternativas A, B e C além de apresentarem personalidades fora do eixo cearense, Pe. 
Cícero não pode ser diplomado e tão pouco é vivo, assim como o pintor Vicente Leite e 
Assunção Gonçalves. A opção verdadeira é a Letra E. 
RECURSO NEGADO. 
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QUESTÃO : 09:  
ID DO RECURSO: 3010; 2917; 2929;  
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A questão 09 diz: São competências de um vereador, exceto: 

A. Apresentar propostas de emenda à Lei Orgânica do Município. 
B. Votar e ser votado para a eleição da Mesa e para escolha da direção das co-

missões de que participa. 
C. Julgar as contas do Prefeito. 
D. Fiscalizar os atos do Prefeito para beneficiá-lo e tecer apenas críticas constru-

tivas e esclarecedoras. 
E. Usar da palavra, no Plenário.  

O termo em destaque invalida a informação. 
RECURSO NEGADO. 
 

QUESTÃO : 10:  
ID DO RECURSO:  2954; 2953; 2931; 2932; 2958; 2937; 2938; 2934; 2907; 2955; 2973; 
3003; 2903; 2937 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
QUESTÃO NULA 
 

QUESTÃO : 11:  
ID DO RECURSO: 2992; 2974; 2979; 2975; 2962; 2950; 2940; 2905; 2906; 2989; 2993; 
2982; 2956; 2959; 3009; 2997; 3000; 3007; 3008; 3005; 3009; 2983; 2972; 2904; 2912; 
2922; 2926; 2927; 2933; 2948; 2949; 2969; 2977; 2919; 2935; 2901; 2991; 2988; 2981; 
3004; 2998; 2899; 2910; 2930; 2951; 2947; 2941; 2963; 2964; 2968; 2960; 2961;  
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A questão em foco diz: Alguns sinais de trânsito são importantes para todo e 
qualquer cidadão. Marque aquele que não pertence a esse grupo. A alternativa A 
mostra um semáforo que apresenta informação importante para todo e qualquer 
transeunte; a B representa passagem de pedestre (A32a – que pode ser representada 
com faixas ou não) e também trata de uma informação importante a todos. A opção C 
representa restaurante e a E – hospital, posto de saúde; ambas dizem respeito a todos. A 
única placa que é de uso específico para motoristas é a opção D. Não por acaso, esta 
placa é a única que apresenta a informação dentro de um círculo vermelho – em um claro 
sinal de advertência. Ora, esta placa não é importante para o público em geral; é 
específica de condutores.  
RECURSO NEGADO. 
 

QUESTÃO : 13:  
ID DO RECURSO:  2905; 2906; 2994; 2904; 2900; 2990 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A questão em foco não restringe o Cariri ao espaço do Ceará. Essa interpretação é do 
impetrante. 
RECURSO NEGADO. 
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QUESTÃO : 16:  
ID DO RECURSO: 2914; 2915; 2936;  
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A questão fala de uma notícia veiculada em jornal local e, como se não fosse suficiente, 
trata de um espaço natural dentro do território nacional. Tais informações, por si, validam 
a questão. 
RECURSO NEGADO. 
 

QUESTÃO : 18:  
ID DO RECURSO: 2908; 2967; 2976; 2920; 2986; 3006; 3001; 3002; 2918;   
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Sobre a questão em foco diz: 
Jornais, revistas e noticiários informam que a economia brasileira registra a maior queda 
dos últimos quinze anos. Marque a opção falsa sobre esse assunto: 

A. O impacto da paralisação dos caminhoneiros em muito contribuiu para a crise 
que o país se encontra.  

B. As incertezas políticas e os prolongados efeitos da greve dos caminhoneiros le-
varam o Fundo Monetário Internacional (FMI) a reduzir com força a projeção de 
crescimento do Brasil em 2018. 

C. A projeção de crescimento do PIB para 2018 continua na casa dos 3% calcula-
dos inicialmente. 

D. A recessão acabou no final de 2016, mas o mal-estar causado pela profunda 
crise econômica que o Brasil viveu ainda é sentido pela população. 

E. O cenário para o profissional brasileiro não é otimista: o país tem mais de 65 
milhões de pessoas fora do mercado de trabalho porque desistiram de procurar 
emprego. Segundo o IBGE, o desemprego no trimestre até maio foi de 12,7%. 

A questão solicita que se marque a opção falsa. Todas as informações contidas das letras 
A, B, D e E contribuíram para a recessão, fato que não condiz com a opção C que fala de 
crescimento. 
RECURSO NEGADO 
 

QUESTÃO : 20:  
ID DO RECURSO: 2928; 2952; 2921; 2916 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A questão diz: 

Meio ambiente é: 
A. Termo empregado para designar a deterioração das condições físicas, químicas 

e biológicas de um ecossistema. 
B. Conjunto formado por elementos naturais bióticos(animais, plantas) e abióti-

cos(solo, relevo, clima), e não-naturais criados pelo homem, que atuam influen-
ciando os seres-vivos. 

C. Emissão de gases industriais conhecidos pelo nome genérico de clorofluorcar-
bonos (CFC). Quando atingem a atmosfera e são bombardeados pela radiação 
ultravioleta, os CFC’s, muito usados em aparelhos de refrigeração e em sprays, 
liberam cloro. 
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D. O local em que os seres vivos e os componentes não vivos interagem entre si. 
Esses locais podem ser bem pequenos, como um aquário com peixes e outros 
seres vivos; ou maiores, como uma floresta ou mesmo o oceano. 

E. O estudo volta-se para uma determinada espécie ou indivíduo, analisando-se, 
principalmente, seu comportamento e os mecanismos adaptativos que garan-
tem a sua sobrevivência em determinado meio. 

Os termos em destaques marcam os equívocos existentes nas questões em foco.  
RECURSO NEGADO 

 

 


