Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO Nº 20/2018-CEV/UECE
(20 de abril de 2018)
Dispõe sobre os motivos de anulação de
questões da Prova Objetiva para o cargo
de Assistente de Atividades de Trânsito e
Transportes do Concurso Público do
DETRAN/CE-2017/2018
e
dá
outras
informações pertinentes.
O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual
do Ceará - CEV/UECE, no uso de suas atribuições, considerando os Editais Nº 01/2017DETRAN/SEPLAG, publicado no DOE de 15 de setembro de 2017, de abertura do
Concurso Público de Provas e Títulos e de Provas para provimento de cargos efetivos no
quadro de pessoal do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará - DETRAN, e Nº
02/2017-DETRAN/SEPLAG, que dispôs sobre Alteração do Calendário de Provas do
Concurso do DETRAN/CE e deu outras providências, publicado no DOE de 26 de
dezembro de 2017, e considerando o contrato celebrado entre a Fundação Universidade
Estadual do Ceará - FUNECE e o DETRAN/CE, objetivando a organização e a execução do
Concurso Público, torna público os motivos de anulação de questões da Prova Objetiva
para o cargo de Assistente de Atividades de Trânsito e Transportes do Concurso Público
do DETRAN/CE-2017/2018 e dá outras informações pertinentes.
1. Comunicados Republicados
1.1. Nesta data, 20 de abril de 2018, foram republicados os seguintes Comunicados:
a) Comunicado Nº 16/2018-CEV/UECE, de 09/04/2018, que dispõe sobre o
resultado da análise dos recursos, gabaritos oficiais definitivos e resultado da
fase única do cargo de Assistente de Atividades de Trânsito e Transportes do
Concurso Público do DETRAN/CE-2017/2018 e dá outras informações
pertinentes.
b) Comunicado Nº 18/2018-CEV/UECE, de 10/04/2018, que dispõe sobre o
Resultado Final Preliminar do cargo de Assistente de Atividades de Trânsito e
Transportes do Concurso Público do DETRAN/CE-2017/2018 e dá outras
informações pertinentes.
1.2. Os Comunicados foram republicados em virtude de ter havido erro material
(digitação) quando considerou nula a questão 13, da disciplina “Informática” nos
4 cadernos de prova, referente ao cargo de Assistente de Atividades de Trânsito
e Transportes (códigos 41 a 55) do Concurso DETRAN/CE-2017/2018, aplicada
no dia 11/03/2018.
1.3. A disciplina “Informática”, com conteúdos programáticos diferentes, compõe as
Provas Objetivas do cargo de Assistente de Atividades de Trânsito e Transportes
(Nível Fundamental) e do cargo de Analista de Trânsito e Transportes (Nível
Superior) em todas as especialidades.
1.3.1. Em todos os cadernos de provas referentes a cada um desses cargos (nível
superior e nível fundamental), a questão 13 refere-se à disciplina
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“Informática”, mas com abordagem diferente, ou seja, tendo redações
distintas.
1.3.2. A tal questão 13, por orientação da banca, foi anulada para os cargos de
nível superior (Analista de Trânsito e Transportes) e não houve
recomendação de anulação da referida questão para o cargo de nível
fundamental (Assistente de Atividades de Trânsito e Transportes).
1.3.3. Por erro material, de digitação, constou no Gabarito Oficial Definitivo, que
a questão 13, dos quatro cadernos de prova do cargo de Assistente de
Atividades de Trânsito e Transportes também tinha sido anulada.
1.3.4. As provas deste cargo de nível fundamental foram corrigidas considerando
a questão 13 nula, gerando as listagens de classificação que foram
divulgadas no Comunicado Nº 18/2018-CEV/UECE.
1.3.5. A CEV/UECE, de ofício, ou seja, por sua própria iniciativa, está retificando o
erro de digitação ocorrido e mandou corrigir as provas, considerando não
nula a questão 13 dos cadernos de prova do cargo de Assistente de
Atividades de Trânsito e Transportes.
1.3.6. A não anulação da questão 13 acarretou alteração consistindo de inclusão,
exclusão ou permanência de candidatos nas listagens de classificação, não
gerando nenhum beneficio a candidato que tenha mudado de posição na
classificação ou sido desta excluído, tendo em vista que não existe direito a
candidato em razão de erro reconhecido e corrigido pela Administração
Pública.

2. Motivos de Anulação de Questões
2.1. Ficam mantidas, pelas manifestações das bancas, as anulações das questões 9,
14, 27, 39, 40, 43 e 48 da Prova Objetiva do cargo de Assistente de Atividades
de Trânsito e Transportes pelas razões expostas a seguir:
(i) Questão 9 (Língua Portuguesa):
“A questão 9, em seu comando, solicita a identificação da sequência de
termos acentuados pela mesma razão. Não poderia ser CÓDIGO-TRÂNSITOÓRGÃO, porque o último termo da sequência, ÓRGÃO, é acentuado por ser
paroxítono terminado em “ão”, divergindo, assim, da motivação dos outros
dois termos que são acentuados por serem proparoxítonos. Igualmente não
poderia ser a sequência TAMBÉM-TERÁ-INFRAÇÃO, porque há um termo, o
último, que nem acentuado está, posto que til não é acento, e sim, um
diacrítico.
Já na sequência ATÉ-JÁ-É, os termos estão acentuados com base na mesma
regra de acentuação: “Acentuam-se os oxítonos e os monossílabos tônicos
terminados em: -a, -e, o, seguidos ou não de “-s”. Logo, essa resposta está
adequada ao que foi solicitado na instrução, tanto quanto a já divulgada
como correta no gabarito preliminar: ÁREAS, SUBTERRÂNEA-MÉDIA, em que
todos os termos são acentuados por serem paroxítonos terminados em
ditongo oral, seguido ou não de “-s”.
Com base no exposto, a banca reconhece que a questão 9 apresenta duas
alternativas corretas como resposta e, assim, deve ser anulada.”
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(ii) Questão 14 (Informática):
“A questão pergunta como se denomina a zona obscura da Internet,
inacessível ao Google e aos demais motores de busca. A resposta dada como
correta no gabarito é “Deep Web”. Os requerentes alegam que a zona
obscura da grande rede é conhecida como “Dark Web” e não “Deep Web”.
De fato, nem todos os sites têm suas informações acessíveis ao Google.
Dados como extrato bancário, conteúdo de e-mails, histórico escolar etc não
são normalmente indexados pelos motores de busca tradicionais, formando
a assim chamada “Deep Web”. Já a zona obscura da Internet, onde dizem
estar o submundo da rede, e que normalmente só é acessível por meio de
ferramentas especiais de anonimato como o navegador Tor, é realmente
conhecida como “Dark Web”. Fonte: “Inside the Dark Web”, revista PCMag
UK, fevereiro de 2015. Os reclamantes estão, portanto, cobertos de razão,
motivo pelo qual a banca recomenda a anulação da questão.”

(iii) Questão 27 (Conhecimentos Gerais):
“Considerem-se procedentes os recursos, dado que a questão apresenta
falha insanável em sua formulação, tendo em vista que em 1955 dois outros
presidentes (Café Filho e Carlos Luz) sofreram processos de impeachment,
antes, portanto, de Fernando Collor de Mello, cujo impeachment ocorreu em
1992. Diante do exposto, a banca recomenda a anulação da questão.”

(iv) Questão 39 (Legislação de Trânsito e Transportes):
“A questão versa sobre as normas relativas à legislação arrolada no
conteúdo de Legislação do Servidor Público Estadual, matéria devidamente
elencada no edital do certame”. A questão 39 pede para assinalar a opção
que apresenta somente (grifo nosso) modalidade de vacância em cargo
público. No gabarito oficial a resposta desta questão são as modalidades
“Exoneração, ascensão funcional e aposentadoria”
A Súmula Vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal está redigida nos
seguintes termos:
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao
servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público
destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira
na qual anteriormente investido.
Assim, “ascensão funcional” não é modalidade de vacância de cargo público
e, portanto, não existe resposta para a questão, tendo em vista não poder
haver provimento de cargo por ascensão funcional, por ser inconstitucional.
A banca recomenda a anulação da questão”.

(v) Questão 40 (Legislação de Trânsito e Transportes):
“A questão versa sobre as normas relativas à legislação arrolada no
conteúdo de Legislação do Servidor Público Estadual, matéria devidamente
elencada no edital do certame. Contudo, há duas alternativas corretas na
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questão, quais sejam, “o funcionário gozará trinta dias consecutivos, ou não,
de férias por ano” e “o servidor poderá gozar quantos períodos de férias a
que tiver direito”, na medida em que a primeira se coaduna com o texto
arrolado no art. 78, caput, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado do Ceará enquanto a segunda resta acertada, através de
interpretação a contrário sensu, na medida em que não está restrita pela
limitação temporal contida no §2º do artigo e diploma supra, sendo direito
do servidor gozar de todos os períodos de férias que tenha direito, contudo
cada qual em época própria. De forma a garantir a clareza da explicação
ventilada, seguem, in verbis, os dispositivos referidos:
Art. 78 - O funcionário gozará trinta dias consecutivos, ou não, de
férias por ano, de acordo com a escala organizada pelo dirigente
da Unidade Administrativa, na forma do regulamento.
…...........................................................................................
§ 2º - O funcionário não poderá gozar, por ano, mais de dois
períodos de férias.
…...........................................................................................
Dessa forma, a banca considera procedentes os questionamentos do(s)
candidato(s), e opta por anular a questão.”

(vi) Questão 43 (Conhecimentos Específicos):
“A questão versa sobre as normas relativas à legislação arrolada no
conteúdo de Noções de Legislação de Trânsito e Transportes, matéria
devidamente elencada no edital do certame. Contudo, há duas alternativas
corretas na questão, quais sejam, “for transferida a propriedade” e “forem
alteradas todas as características do veículo”, na medida em que a primeira
se coaduna com o texto arrolado no art. 123, I, do CTB enquanto a segunda
está inclusa dentro do art. 123, III, do referido diploma, pois a alteração de
todas as características pressupõe a alteração de ao menos uma
característica. De forma a garantir a clareza da explicação ventilada,
seguem, in verbis, os dispositivos referidos:
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de
Registro de Veículo quando:
I - for transferida a propriedade;
…...........................................................................................
III - for alterada qualquer característica do veículo;
…...........................................................................................
Dessa forma, a banca considera procedentes os questionamentos do(s)
candidato(s), e opta por anular a questão.”

(vii) Questão 48 (Conhecimentos Específicos):
“A questão versa sobre as normas relativas à legislação arrolada no
conteúdo de Noções de Legislação de Trânsito e Transportes, matéria
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devidamente elencada no edital do certame. Contudo, há duas alternativas
corretas na questão, quais sejam, “caracteres da placa de identificação do
veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua
identificação” e “a assinatura do infrator, sempre valendo esta como
notificação do cometimento da infração”, na medida em que a primeira se
coaduna com o texto arrolado no art. 280, III, do CTB, enquanto a segunda
está prevista no art. 280, VI, do diploma referido, pois, apesar da assinatura
indicada restar limitada aos casos em que seja possível sua coleta, esta,
quando aposta no auto de infração, sempre vale como notificação do
cometimento da infração. De forma a garantir a clareza da explicação
ventilada, seguem, in verbis, os dispositivos referidos:
Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito,
lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:
…...........................................................................................
III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e
espécie, e outros elementos julgados necessários à sua
identificação;
…...........................................................................................
VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta
como notificação do cometimento da infração.
…...........................................................................................
Dessa forma, a banca considera procedentes os questionamentos do(s)
candidato(s), e opta por anular a questão.”

3. Outras Informações Pertinentes
3.1. A pontuação referente a questão anulada é atribuída a todos os candidatos que
participaram da prova objetiva para o cargo de Agente de Atividades de Trânsito
e Transportes. Caso a resposta do candidato à questão anulada tenha coincidido
com a resposta do Gabarito Oficial Preliminar este candidato não receberá a
pontuação da questão anulada, tendo em vista que a pontuação desta questão já
foi contabilizada para ele, pelo Gabarito Preliminar.
3.2. Reclamações encaminhadas sobre questões feitas no prazo recursal (11 e
12/04/2018), referente ao Resultado Final Preliminar, não foram consideradas,
tendo em vista que o prazo para postular tais reclamações compreendeu os dias
13 e 14/03/2018, assim, as reclamações encaminhadas foram fora do prazo
recursal e, considerando, ainda, não existir revisão de julgamento de recurso, a
não ser de ofício, como ocorreu com a revogação da anulação da questão 13 da
disciplina “Informática” do cargo de Assistente de Atividades de Trânsito e
Transportes.
3.3. Na republicação do Comunicado Nº 18/2018-CEV/UECE encontra-se as novas
listagens de classificação referentes ao cargo de Assistente de Atividades de
Trânsito e Transportes, considerando a não anulação da questão 13.
3.4. Será divulgado a nova grade definitiva de respostas, levando em consideração a
não anulação da questão 13 do cargo de Assistente de Atividades de Trânsito e
Transportes.
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3.5. Para os cargos de Assistente de Atividades de Trânsito e Transportes (nível
fundamental), e de Agente de Trânsito e Transportes e Vistoriador (nível médio),
não haverá fase referente à Avaliação de Títulos, ou seja, não é exigido que os
candidatos entreguem documentos referentes a certificado de conclusão de
curso ou de experiência profissional.
3.6. As listagens de classificações para os cargos de nível fundamental e de nível
médio são feitas por regionais, ou seja, para cada um desses cargos haverá 15
listagens de classificação, referentes a cada regional, assim, poderá acontecer
de, em uma regional, um candidato ser classificado com pontuação inferior ao de
outra regional.
3.7. Lembramos que, de acordo com o Edital, para um candidato, por exemplo,
optante pelo cargo de Assistente de Atividades de Trânsito e Transportes, fazer
parte de uma listagem de classificação, as condições seguintes deverão ser
satisfeitas simultaneamente:
a) Pontuação mínima em Português: 3 pontos (3 questões);
b) Pontuação mínima em Informática: 3 pontos (3 questões);
c) Pontuação mínima em Ética: 2 pontos (2 questões);
d) Pontuação mínima em Conhecimentos Gerais: 3 pontos (3 questões);
e) Pontuação mínima em Legislação do Servidor Público Estadual: 2 pontos
(2 questões);
f) Pontuação mínima em Noções de Legislação de Trânsito e Transportes: 6
pontos (3 questões);
g) Pontuação mínima na prova (conjunto das 50 questões): 36 pontos (que
corresponde a 60% de 60 pontos, que é total da prova).
h) A pontuação obtida na prova posicione o candidato na classificação em
ordem decrescente, aplicados os critérios de desempate, até o limite
correspondente ao número de vagas (classificados) mais 1,5 vezes o
número de vagas (Cadastro Reserva).

Fortaleza, 20 de abril de 2018
Prof. Dr. Fábio Perdigão Vasconcelos
Presidente da CEV/UECE
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