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PARECER 003/2018 – 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.
PORTUGUÊS - NÍVEL MÉDIO COMUM A TODOS OS CARGOS –
QUESTÕES DE 1 A 05

QUESTÃO: 01
ID DO RECURSO: 3236; 3197; 3210; 3211; 3204; 3088; 3111; 3115; 3153; 3155; 3163; 3173;
3098; 3101; 3079; 3081; 3083; 3015; 3016; 3018; 3025; 3035; 3042; 3044; 3045; 3039; 3040;
3049; 3121; 3066; 3191.
RESULTADO DO RECURSO: ACEITO
QUESTÃO NULA
QUESTÃO: 03
ID DO RECURSO: 3092
RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO
A questão solicita que seja identificado o pronome “AQUELA” destacado dentro de um verso. O
referido pronome é demonstrativo, pois, segundo a NGB, temos: Pronomes Demonstrativos Os
pronomes demostrativos são utilizados para indicar algo. Reúnem palavras variáveis (esse, este,
aquele, essa, esta, aquela) e invariáveis (isso, isto, aquilo). Recurso NEGADO
QUESTÃO: 04
ID DO RECURSO: 3091; 3115
RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO
Em resposta ao recurso interposto, a questão é de concordância nominal. Segundo as regras da
Gramática, a única opção em que aparece incorreção é a opção A. Recurso NEGADO.
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CONHECIMENTOS GERAIS - NÍVEL MÉDIO COMUM A TODOS OS CARGOS –
QUESTÕES DE 06 A 35

QUESTÃO: 06
ID DO RECURSO: 3215; 3217; 3115; 3125; 3140; 3106; 3107; 3072; 3026; 3045; 3047; 3051;
3180; 3232;
RESULTADO DO RECURSO: ACEITO
Retificação de gabarito – LETRA D
QUESTÃO: 07
ID DO RECURSO: 3184; 3115; 3127; 3055; 3180; 3195;
RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO
A questão em foco, assim se apresenta:
Sobre as doenças mais comuns na atualidade:
I - No Brasil, a epidemia mais grave e insistente em sociedade é causada pelo vetor Aedes aegypti.
Por meio dela, doenças como febre amarela, dengue e febre chikungunya afetam de forma
expressiva a população. Além disso, novas doenças surgiram, como a infecção pelo zika vírus, que
possui consequências graves e alarmantes, como sua associação à microcefalia congênita e
síndromes neurológicas em bebês.
II - Neste ano, Rio Preto contabiliza 283 notificações, sendo que 72 casos foram confirmados para
o vírus Influenza, 195 já foram descartados e 16 ainda estão sendo investigados. Dos casos
confirmados, 56 são casos de Influenza A H1N1, 13 são de Influenza A H3N2 e dois casos são de
Influenza B. Existe ainda um caso confirmado para Influenza A não subtipado.
III - São consideradas hepatites as inflamações do fígado originadas por diversos motivos, entre
eles o uso de remédios e o consumo de álcool e drogas, bem como a infecção por certos tipos de
vírus ou a existência de doenças metabólicas, genéticas ou autoimunes. Os tipos virais mais
comuns no Brasil são as A, B e C, mas existem ainda os tipos D e E.
A) I e II estão corretas;
B) I e III estão corretas;
C)II e III estão corretas;
D)Todas estão corretas;
E) Todas estão erradas.
Embora o tema das opções apresentadas faça referência a questões pertinentes à saúde, estas
informações foram retiradas de jornais escritos de significativa circulação, tais como O Povo,
Diário do Nordeste, assim como constam em sítios eletrônicos do G1, etc... Por se tratar de um
assunto muito veiculado e exemplificado, pertence ao campo de atualidades.
RECURSO NEGADO
QUESTÃO: 08
ID DO RECURSO: 3230; 3158; 3103; 3063; 3045; 3110; 3194;
RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO
A questão solicita que se marque a opção que está em desacordo ao que é prenunciado no texto de
CASTELLS, que apresenta um breve resumo em que se pode observar a temática do texto - a
utilização das novas tecnologias. Não se pode afirmar que as tecnologias de informação
consolidaram o trabalho já existente, como está expresso na opção E.
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RECURSO NEGADO
QUESTÃO: 09
ID DO RECURSO:3186; 3196; 3213; 3218; 3219; 3222; 3202; 3207; 3234; 3093; 3115; 3116;
3117; 3122; 3127; 3139; 3154; 3161; 3162; 3147; 3170; 3179; 3099; 3100; 3106; 3077; 3082; 3057;
3058; 3075; 3011; 3017; 3029; 3031; 3033; 3045; 3050; 3054; 3181; 3177; 3112; 3124; 3068; 3143;
3199; 3231; 3041; 3059; 3228; 3094;
RESULTADO DO RECURSO: ACEITO
QUESTÃO NULA
QUESTÃO: 10
ID DO RECURSO: 3192; 3189; 3115; 3141; 3152; 3147; 3129; 3099; 3100; 3082; 3075; 3012;
3045; 3052; 3181; 3070; 3210;
RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO
Sobre os recursos interposto referentes à questão 10, a comissão esclarece que, embora faça
referência à Lei Orgânica do Município de Milagres, o assunto tratado encontra amparo no excerto
do Edital do Concurso:
CONHECIMENTOS GERAIS: A questão da cidadania no tempo e em diferentes espaços. Assuntos
de Atualidades: Acontecimentos nacionais abordados em jornais, revistas, programas de rádio e
televisão. Cultura brasileira. Ecologia e meioambiente. Economia, política e sociedade no Brasil.
Constituição: conceito e tipos. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:
Princípios fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais: direitos e deveres individuais e
coletivos; direitos sociais; nacionalidade. Administração Pública: disposições gerais; servidores
públicos civis e militares. Poderes da União. Poder Legislativo: o Congresso Nacional e suas
atribuições: a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o processo legislativo, a fiscalização
contábil, financeira e orçamentária. História, Geografia e Cultura de Milagres. Ordem Econômica
e Financeira: Sistema Financeiro Nacional. Finanças Públicas: normas gerais, orçamentos.
Ordem Social: disposição geral, a seguridade social, a educação, a família, a criança, o adolescente
e o idoso. (Grifos nossos)
RECURSO NEGADO
QUESTÃO: 11
ID DO RECURSO: 3190; 3090. 3099; 3100; 3075; 3045; 3056; 3182; 3071; 3203; 3137
RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO
Embora o enunciado faça referência à Lei Municipal, as informações são bem genéricas e são
atribuições de todas as Câmaras Municipais, fato que sai do eixo da especificidade legal e passa a
compor ação de cidadania – direitos e deveres de um cidadão.
RECURSO NEGADO.
QUESTÃO: 12
ID DO RECURSO: 3164; 3022; 3046; 3097;
RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO
Sobre o recurso interposto, essa comissão demonstra e esclarece:
CONHECIMENTOS GERAIS: A questão da cidadania no tempo e em diferentes espaços. Assuntos
de Atualidades: Acontecimentos nacionais abordados em jornais, revistas, programas de rádio e
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televisão. Cultura brasileira. Ecologia e meioambiente. Economia, política e sociedade no Brasil.
Constituição: conceito e tipos. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:
Princípios fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais: direitos e deveres individuais e
coletivos; direitos sociais; nacionalidade. Administração Pública: disposições gerais;
servidores públicos civis e militares. Poderes da União. Poder Legislativo: o Congresso Nacional
e suas atribuições: a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o processo legislativo, a fiscalização
contábil, financeira e orçamentária. História, Geografia e Cultura de Milagres. Ordem Econômica e
Financeira: Sistema Financeiro Nacional. Finanças Públicas: normas gerais, orçamentos. Ordem
Social: disposição geral, a seguridade social, a educação, a família, a criança, o adolescente e o
idoso. (Grifos nossos)
Como se pode observar no trecho em destaque, o assunto solicitado na questão em foco encontra
amparo legal no Edital do Concurso. Para o caso de estrangeiros, há regulamentação específica,
como podemos observar:
Para que um estrangeiro seja admitido em um cargo público seria necessário criar uma lei
regulamentando a permissão. Assim como consta no artigo 37, II da Constituição Federal, “os
cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”.
Portanto, estrangeiros não podem se tornar titulares de cargos públicos. No entanto, existem duas
situações que precisam ser levadas em consideração. A primeira é que o art. 207 da Constituição
Federal permite que professores, técnicos e cientistas estrangeiros sejam contratados pelas
Universidades Federais, porém esta regra também depende de lei (Lei 9.515/97).
Além disso, outro ponto que deve ser esclarecido é que, na teoria, o estrangeiro poderia participar
da seleção do concurso e, ao mesmo tempo, requerer a naturalização. A partir do momento em que
ele se naturaliza, não haverá obstáculos para à conquista no cargo público.
RECURSO NEGADO
QUESTÃO: 15
ID DO RECURSO : 3227; 3084;
RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO
Em resposta ao recurso interposto, esta comissão diz que o enunciado da questão é bastante claro,
assim como, para não pairar dúvidas, cita a fonte a que se refere a questão – Artigo 20 do Estatuto
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais. A opção correta traz a transcrição literal das aptidões e capacidades.
RECURSO NEGADO.
QUESTÃO: 16
ID DO RECURSO: 3198; 3200; 3237; 3089; 3168; 3172; 3178; 3105; 3060; 3069; 3045; 3128;
3086; 3149; 3106; 3225; 3073;
RESULTADO DO RECURSO: ACEITO
QUESTÃO NULA
QUESTÃO: 17
ID DO RECURSO: 3067; 3043;
RESULTADO DO RECURSO: ACEITO
MODIFICAR O GABARITO - LETRA C
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QUESTÃO: 18
ID DO RECURSO: 3220; 3109; 3087; 3138; 3174; 3036;
RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO
A comissão reconhece o erro ortográfico, este, porém, não induz o concorrente a interpretações
equivocadas, já que a única interpretação possível é de incineração.
RECURSO NEGADO
QUESTÃO: 19
ID DO RECURSO : 3221; 3014; 3114; 3131; 3208;
RESULTADO DO RECURSO: ACEITO
Em resposta ao recurso interposto, a comissão aceita e considera:
Retificação de gabarito - Letra D
QUESTÃO: 24
ID DO RECURSO : 3216
RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO
A utilização do termo no plural se refere às opções citadas, a utilização da vírgula e a palavra exceto
indicam a condução do candidato.
RECURSO NEGADO
QUESTÃO: 25
ID DO RECURSO: 3145
RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO
A manchete se refere apenas ao caso da morte de três criminosos. A represália era direcionada à
polícia.
RECURSO NEGADO.
QUESTÃO: 26
ID DO RECURSO: 3233; 3146; 3176; 3048; 3144; 3080;
RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO
A questão solicita que se marque a opção incorreta. A expressão todo concurso acarreta o erro da
questão. A política de cotas é um assunto bastante atual e pertence aos direitos sociais.
RECURSO NEGADO
QUESTÃO: 27
ID DO RECURSO: 3160; 3085; 3061; 3021; 3038;
RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO
A questão solicita que se marque a opção incorreta. Uma rápida pesquisa nos permite perceber:
(http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83078-cnj-servico-para-quem-a-lei-maria-da-penha-pode-seraplicada);
A Lei Maria da Penha não pode ser aplicada para casos de violência contra homens, já que o
âmbito de proteção da lei é a mulher. No entanto, a norma não distingue a opção sexual, podendo,
portanto, ser empregada normalmente em caso de uma mulher agredida por sua companheira. A lei
já vem sendo aplicada no caso de violência contra transexuais que se identificam como mulheres
em sua identidade de gênero.
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Além do que o PL 8032/2014 – assim se posiciona, para que os transexuais sejam protegidos por tal
lei.
RECURSO NEGADO.
QUESTÃO: 28
ID DO RECURSO: 3115; 3130; 3104; 3019; 3045; 3134
RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO
Sobre o recurso interposto, essa comissão apresenta o conteúdo programático existente no Edital:
CONHECIMENTOS GERAIS: A questão da cidadania no tempo e em diferentes espaços. Assuntos
de Atualidades: Acontecimentos nacionais abordados em jornais, revistas, programas de rádio e
televisão. Cultura brasileira. Ecologia e meioambiente. Economia, política e sociedade no Brasil.
Constituição: conceito e tipos. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:
Princípios fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais: direitos e deveres individuais e
coletivos; direitos sociais; nacionalidade. Administração Pública: disposições gerais; servidores
públicos civis e militares. Poderes da União. Poder Legislativo: o Congresso Nacional e suas
atribuições: a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o processo legislativo, a fiscalização
contábil, financeira e orçamentária. História, Geografia e Cultura de Milagres. Ordem
Econômica e Financeira: Sistema Financeiro Nacional. Finanças Públicas: normas gerais,
orçamentos. Ordem Social: disposição geral, a seguridade social, a educação, a família, a criança, o
adolescente e o idoso. (grifos nossos)
RECURSO NEGADO
QUESTÃO: 29
ID DO RECURSO: 3193; 3187; 3188; 3209; 3212; 3214; 3223; 3224; 3205; 3235; 3095; 3096;
3113; 3115; 3132; 3142; 3151; 3156; 3157; 3159; 3165; 3166; 3171; 3062; 3065; 3013; 3020; 3027;
3028; 3030; 3032; 3034; 3074; 3183; 3175; 3118; 3185; 3135; 3169; 3076; 3150; 3053; 3136; 3238;
RESULTADO DO RECURSO: ACEITO
Tendo em vista e repetição de itens, essa comissão esclarece:
QUESTÃO NULA
QUESTÃO: 30
ID DO RECURSO: 3226; 3119
RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO
O enunciado diz que a cidade atualmente corre o risco de perder o monumento devido a ação do
tempo. Esta ação não está relacionada a um fenômeno específico da natureza, mais a um conjunto
destes. Além do que o enunciado da questão solicita que seja marcada a opção falsa.
RECURSO NEGADO
QUESTÃO: 31
ID DO RECURSO: 3229; 3064;
RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO
Sobre o recurso interposto, a comissão esclarece:
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Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social.
Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social,
com base nos seguintes objetivos:
I - universalidade da cobertura e do atendimento; (grifos nossos)
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;
V - eqüidade na forma de participação no custeio;
VI - diversidade da base de financiamento;
VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da
comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_194_.asp
RECURSO NEGADO

QUESTÃO: 34
ID DO RECURSO: 3108; 3078;
RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO
O enunciado da questão não afirma ser todo o percurso. O fato de acontecer a confluência de
rodovias não invalida a resposta.
RECURSO NEGADO
QUESTÃO: 35
ID DO RECURSO: 3115; 3133; 3167; 3148; 3023
RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO
Ao considerar sobre os Princípios e Diretrizes da Política Nacional do Idoso, Rulli Neto (2003, p.
103-104) enfatiza os seguintes pontos que constituem diretrizes da Política Nacional do Idoso,
EXCETO:
A) A isenção da participação do idoso, através de suas organizações representativas, na formulação,
implementação e avaliação das políticas, planos, programas e projetos a serem desenvolvidos.
B) A viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que
proporcionem sua integração às demais gerações.
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C)A priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento do
atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua própria
sobrevivência.
D)A capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na
prestação de serviços.
E) O estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter
educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento
Consta como conteúdo:
CONHECIMENTOS GERAIS: A questão da cidadania no tempo e em diferentes espaços. Assuntos
de Atualidades: Acontecimentos nacionais abordados em jornais, revistas, programas de rádio e
televisão. Cultura brasileira. Ecologia e meioambiente. Economia, política e sociedade no Brasil.
Constituição: conceito e tipos. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:
Princípios fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais: direitos e deveres individuais e
coletivos; direitos sociais; nacionalidade. Administração Pública: disposições gerais; servidores
públicos civis e militares. Poderes da União. Poder Legislativo: o Congresso Nacional e suas
atribuições: a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o processo legislativo, a fiscalização
contábil, financeira e orçamentária. História, Geografia e Cultura de Milagres. Ordem Econômica e
Financeira: Sistema Financeiro Nacional. Finanças Públicas: normas gerais, orçamentos. Ordem
Social: disposição geral, a seguridade social, a educação, a família, a criança, o adolescente e o
idoso.
Como se pode observar nos itens em destaque, a questão solicita que se marque a opção incorreta,
tal assunto encontra amparo no Edital.
RECURSO NEGADO

