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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 AURORACEARÁ
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 FUNDAMENTAL
QUESTÃO 03:
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
Esta comissão esclarece:
Consta no Edital o seguinte: CONTEÚDO COMUM: A questão da cidadania no
tempo e em diferentes espaços. Assuntos de Atualidades: Acontecimentos
nacionais abordados em jornais, revistas, programas de rádio e televisão. História,
Geografia e Cultura de Aurora. Cultura brasileira. Ecologia e meio-ambiente.
Economia, política e sociedade no Brasil.
A questão em foco pontua: De acordo com a Constituição Federal, art. 7, inciso
XIII, constitui direito do trabalhador a duração do trabalho normal NÃO superior a:
A ) seis horas diárias e trinta e seis semanais.
B ) oito horas diárias e quarenta e quatro semanais.
C ) oito horas diárias e quarenta semanais.
D ) oito horas diárias e quarenta e oito semanais.
E ) seis horas diárias e trinta semanais.
Como se pode observar, apesar de utilizar os dados da CF, a questão se refere
aos direitos do trabalhador dentro do espaço de trabalho. isso é cidadania.
QUESTÃO 05:
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
Essa questão é de simples compreensão – para se estabelecer o diálogo, é
necessário no mínimo duas pessoas, as demais opção são totalmente falsas.

QUESTÃO 06:
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
A questão fala que depois de uma chuva forte, houve a destruição das redes
telefônicas e elétrica, de como a cidade fica. Inundada não pode ser porque essa
informação extrapola a informação dada, assim como transtornada, destruída e
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inundada. A cidade fica isolada, porque além da rede telefônica, a rede elétrica
impossibilita outros meios de comunicação.
QUESTÃO 07:
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
O uso das tecnologias de informação é um eficaz meio de inclusão social a ponto de
merecer por parte das políticas públicas do estado uma atenção especial. Nos
últimos anos, cinturões digitais foram instalados em vários municípios do Ceará. No
que se refere ao Brasil:
O Governo brasileiro passa a investir em políticas públicas de
acesso à internet na busca da inclusão digital das pessoas que
ainda vivem à margem das tecnologias da informação e
comunicação, visando a inserção destas nesse importante espaço
de interação social. O acesso à internet adquire o status de direito
social, mostrando-se um importante instrumento para ampliar a
transparência na conduta dos poderosos, acesso à informação, e
facilitar a participação cívica ativa na construção de sociedades
democráticas.
(Augusto
Lenhardt,
Eliane
Fontana
Downloads/14723-11718-1-PB.pdf)
Com a popularização da internet, a sociedade contemporânea vivencia uma nova e
avassaladora experiência com o fenômeno da globalização da comunicação, do
intercâmbio cultural e profissional. A internet passa a ser a base, o princípio da
sociedade contemporânea. A produção de conteúdo que até então era compilada
através de livros, jornais, televisão, passa a ter existência no ciberespaço por meio
de blogs, vlogs, canais como o Youtube e redes sociais. Cursos de Pós-Graduação
(níveis Mestrado/Doutorado), assim como empresas no porte da CAPES e
associações como a ABNT passam a aceitar e até indicar a utilização de tais
recursos para suas pesquisas. O universo acadêmico/científico se encontra
bombardeado com tal ferramenta. Rompe-se o paradigma moderno de tempoespaço, a sociedade industrial sucumbe em face da sociedade da informação ou
sociedade em rede, que se apresenta como uma estrutura de organização da
sociedade baseada nas TIC’s (tecnologias de comunicação e informação). Os
certames também não estão isentos de tais recursos; basta uma rápida olhada para
perceber a repetição de questões em grandes e importantes certames dado ao fato
da existência de banco de questões em vários sítios especializados.
Segundo dados do IBGE, cada vez mais brasileiros têm acesso à internet em casa.
De acordo com a Pnad-C (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua),
do IBGE, 70% dos domicílios — ou 49,2 milhões — tinham uma conexão em 2017. A
proporção de domicílios brasileiros com acesso à internet sem computador, ou seja,
por dispositivos móveis, passou de 7%, em 2014, para 14% em 2016. A banda larga
fixa é o tipo de conexão utilizada por 23 milhões das residências do país. Já a
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internet móvel é a principal forma de conexão em 9,3 milhões de residências,
principalmente nas classes D/E, na região Norte e nas áreas rurais.
(Downloads/14723-11718-1-PB.pdf).
Assim, isto posto, não há favorecimentos e exclusões no que se refere à utilização
de informações/questões da internet. O processo é próprio das modificações
sofridas na contemporaneidade. Antes, muitas questões eram transcritas de livros,
apostilamentos.... Hoje é possível que questões assim apresentadas possam existir,
principalmente quando se trata de um assunto comum e de informação básica, no
entanto, tal fato não retira o valor da questão.
QUESTÃO 08:
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
O enunciado da questão é bastante simples, fala que a imagem representa um
ambiente natural da sequencia alimentar, não deixando dúvidas de que se trata de
uma teia alimentar.
QUESTÃO 09:
RESULTADO: RECURSO ACEITO
Item correto Letra “A”

QUESTÃO 10:
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
A questão requer que se faça inferências sobre a charge – que trata de um assunto
bastante atual nos dias de hoje. A opção A não pode ser considerada correta,
porque a imagem mostra um papel de “procurado” e não de alguém já julgado e
preso.
QUESTÃO 13:
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
A questão em foco solicita que o candidato marque a opção errada. Além de se
tratar de temas atuais, uma leitura mais criteriosa seria suficiente para resolver essa
questão – Eunício está em plena campanha eleitoral, como ele afirmaria nada poder
fazer para no combate à violência? Os termos pegar fogo, atropelar em nada
prejudicam a compreensão das manchetes.

MOTORISTA CATEGORIA B, D e MAQUINAS PESADAS

QUESTÃO 17:
RESULTADO: RECURSO ACEITO
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QUESTÃO NULA
QUESTÃO 18:
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
A questão solicita que o concorrente marque a opção que indica a finalidade do
acostamento. Os requerentes querem que a opção C esteja correta porque O
Código de Trânsito define que acostamento é parte da via diferenciada da pista de
rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de
emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local
apropriado para esse fim.
A ausência do fator restritivo, destacado pela linha, invalida a letra C; dito como está
na prova, é como se a finalidade do estacionamento fosse para transitar (bicicletas e
pedestres), fato inverídico e que corrobora o gabarito oficial divulgado.

OPERADOR DE CÂMARA DE SEGURANÇA

QUESTÃO 18:
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
O uso das tecnologias de informação é um eficaz meio de inclusão social a ponto de merecer por
parte das políticas públicas do estado uma atenção especial. Nos últimos anos, cinturões digitais
foram instalados em vários municípios do Ceará. No que se refere ao Brasil:
O Governo brasileiro passa a investir em políticas públicas de acesso à internet
na busca da inclusão digital das pessoas que ainda vivem à margem das
tecnologias da informação e comunicação, visando a inserção destas nesse
importante espaço de interação social. O acesso à internet adquire o status de
direito social, mostrando-se um importante instrumento para ampliar a
transparência na conduta dos poderosos, acesso à informação, e facilitar a
participação cívica ativa na construção de sociedades democráticas. (Augusto
Lenhardt, Eliane Fontana Downloads/14723-11718-1-PB.pdf)
Com a popularização da internet, a sociedade contemporânea vivencia uma nova e avassaladora
experiência com o fenômeno da globalização da comunicação, do intercâmbio cultural e profissional.
A internet passa a ser a base, o princípio da sociedade contemporânea. A produção de conteúdo que
até então era compilada através de livros, jornais, televisão, passa a ter existência no ciberespaço por
meio de blogs, vlogs, canais como o Youtube e redes sociais. Cursos de Pós-Graduação (níveis
Mestrado/Doutorado), assim como empresas no porte da CAPES e associações como a ABNT passam
a aceitar e até indicar a utilização de tais recursos para suas pesquisas. O universo
acadêmico/científico se encontra bombardeado com tal ferramenta. Rompe-se o paradigma
moderno de tempo-espaço, a sociedade industrial sucumbe em face da sociedade da informação ou
sociedade em rede, que se apresenta como uma estrutura de organização da sociedade baseada nas
TIC’s (tecnologias de comunicação e informação). Os certames também não estão isentos de tais

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA – PMA

recursos; basta uma rápida olhada para perceber a repetição de questões em grandes e importantes
certames dado ao fato da existência de banco de questões em vários sítios especializados.
Segundo dados do IBGE, cada vez mais brasileiros têm acesso à internet em casa. De acordo com a
Pnad-C (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do IBGE, 70% dos domicílios — ou
49,2 milhões — tinham uma conexão em 2017. A proporção de domicílios brasileiros com acesso à
internet sem computador, ou seja, por dispositivos móveis, passou de 7%, em 2014, para 14% em
2016. A banda larga fixa é o tipo de conexão utilizada por 23 milhões das residências do país. Já a
internet móvel é a principal forma de conexão em 9,3 milhões de residências, principalmente nas
classes D/E, na região Norte e nas áreas rurais. (Downloads/14723-11718-1-PB.pdf).
Assim, isto posto, não há favorecimentos e exclusões no que se refere à utilização de
informações/questões da internet. O processo é próprio das modificações sofridas na
contemporaneidade. Antes, muitas questões eram transcritas de livros, apostilamentos.... Hoje é
possível que questões assim apresentadas possam existir, no entanto, tal fato não retira o valor da
questão.

QUESTÃO 20:
RESULTADO: RECURSO ACEITO
O fato de a questão se repetir, não a invalida pelo fato de nada significar para a
opção correta. Mesmo assim esta comissão anula a questão.

A Comissão

