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NOTA OFICIAL 

 

 

 A Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do 

Ceará – CEV / UECE vem a público para prestar os seguintes 

esclarecimentos referentes à Prova de Conhecimentos Gerais da 1a Fase 

do Vestibular 2010.1 da UECE, aplicada no dia 29 de novembro de 

2009. 

1. Os recursos administrativos apresentados questionando conteúdo 

de questão, isto é, assunto abordado na questão, não foram 

acatados, razão pela qual, não houve anulação de questão por 

esse motivo. 

2. A Prova-matriz está composta de 60 questões de múltipla 

escolha, com quatro opções cada, das disciplinas: Português – 14; 

Matemática – 10; História – 06; Geografia – 06; Física – 06; 

Química – 06; Biologia – 06; e Língua Estrangeira (Inglês, 

Espanhol ou Francês) – 06. 

3. Elaboradas as questões foram formados, como é de praxe, 9 

(nove) cadernos de prova identificados por Gabarito 1 – Inglês; 

Gabarito 2 – Inglês; Gabarito 3 – Inglês; Gabarito 4 – Inglês; 

Gabarito 1 – Espanhol; Gabarito 2 – Espanhol; Gabarito 3 – 

Espanhol; Gabarito 4 – Espanhol e Gabarito 1 – Francês, com as 

questões da Prova-matriz, mudando-se a posição dos conteúdos 

das opções de cada questão em cada caderno. 

4. Na formatação das opções das questões dos 9 (nove) cadernos 

ocorreram atecnias, na sua quase totalidade, de forma aleatória, 

com distribuição irregular e sem regra lógica, as quais não foram 

detectadas pela revisão. 



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

Universidade Estadual do Ceará - UECE 
Comissão Executiva do Vestibular – CEV 

 
5. No entanto, a questão 56 (Gabarito 2 - Espanhol) e a questão 59 

(Gabarito 3 - Espanhol) apresentaram destaque em negrito em 

opção verdadeira e em razão deste fato estão sendo anuladas. 

6. Quanto às questões que apresentam as demais atecnias, cuja 

distribuição, repetimos, foi irregular e sem regra lógica como 

comprovaram os levantamentos feitos por esta Comissão, não 

induzindo, portanto, a erros ou acertos, estão sendo mantidas nas 

suas plenitudes, não se dando guarida, portanto, aos recursos 

administrativos referente à anulação do Vestibular. 

7. O Gabarito Oficial Definitivo, contemplando as anulações das 

questões referidas no item 5, bem como alteração de resposta de 

algumas questões será divulgado dia 07 de dezembro de 2009. 

8. Com isso, fica confirmado o calendário das Provas da 2a Fase do 

Vestibular 2010.1 para os dias 20 e 21 de dezembro de 2009.  

 

 

Fortaleza, 04 de dezembro de 2009. 

 

Prof. José Maria de Santiago 
Presidente da CEV/UECE 

 


