
 

 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA-PI 

RESULTADO DOS RECURSOS – CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

Tendo em vista a divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, e atendendo à solicitação de 
alguns candidatos que impetraram recursos contra tal resultado, nos moldes estabelecidos no Edital, a 

Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 

 

Teresina (PI), 20/03/2016 
Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O impetrante não trouxe qualquer razão plausível (na verdade, não 
apresentou razão nenhuma) para que o gabarito fosse alterado. O recurso não pode ser 
apenas expressão de inconformismo: deve apresentar fundamentação. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 

 

 

 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não há o que reformar. De acordo o texto, não se encontra respaldo para se dizer 

que “O Brasil não tem como sair da crise econômica”. Asseveração contida na letra “B”. Pelo 

contrário, o articulista apresenta uma série de sugestões para que o Brasil possa superar seus 

problemas de ordem econômica. Essas sugestões se apresentam no quarto parágrafo. SUGESTÕES 

DO AUTOR que não podem ser interpretadas como ações concretas realizadas, MAS QUE 

POSSIBILITAM A REVERSÃO DOS PROBLEMAS DE NATUREZA SÓCIO-ECONÔMICA. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 

 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A palavra destacada no enunciado da questão significa: ACIMA – advérbio 
Situado na parte superior de; em local mais elevado. Então, se eu tenho R$ 100 reais, não tem 
como se comprar 5 unidades de um produto pois conforme o enunciado da questão com a 
ajuda da palavra em destaque só valerá a promoção a partir da aquisição da sexta unidade 
em diante. E como a unidade custa R$ 25,00 só dá para adquirir quatro unidades. Questão 
deve ter o gabarito alterado para letra “A”. 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 

 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR) 

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A resposta correta seria o valor R$ 8.257,92, que por erro de digitação não 
consta nas alternativas. De forma que não há outra solução que não seja anular a questão. 
Questão nula. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Todas as informações necessárias para a resolução da questão estão presentes no 
enunciado, ao contrário do que alega o recurso genérico do impetrante. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 

 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação do gabarito 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação do gabarito 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 

 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR) 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado é claro em seu objetivo, não afetando o entendimento, pois o conceito 
de o backup diferencial  envolve o entendimento de outros tipos de backup conforme texto abaixo: 

Um backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou 
incremental. Não marca os arquivos como arquivos que passaram por backup (o atributo de arquivo 
não é desmarcado). Se você estiver executando uma combinação dos backups normal e diferencial, a 
restauração de arquivos e pastas exigirá o último backup normal e o último backup diferencial. 

Fonte: https://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc784306%28v=ws.10%29.aspx 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão solicita a ÚNICA alternativa que contenham os itens básicos, ou seja, que 
pertence ao processador, à única alternativa que corresponde e contém no processador é alternativa 
A. A questão tem a resposta que satisfaz a sua solicitação. O termo entrada e saída por não está 
enunciado, deve-se ir para a alternativa mais satisfatória e que contemple a interrogação.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 

 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado é claro em seu objetivo, não afetando o entendimento, pois o conceito 
de o backup diferencial  envolve o entendimento de outros tipos de backup conforme texto abaixo: 

Um backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou 
incremental. Não marca os arquivos como arquivos que passaram por backup (o atributo de arquivo 
não é desmarcado). Se você estiver executando uma combinação dos backups normal e diferencial, a 
restauração de arquivos e pastas exigirá o último backup normal e o último backup diferencial. 

Fonte: https://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc784306%28v=ws.10%29.aspx 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão solicita a ÚNICA alternativa que contenham os itens básicos, ou seja, que 
pertence ao processador, à única alternativa que corresponde e contém no processador é alternativa 
A. A questão tem a resposta que satisfaz a sua solicitação. O termo entrada e saída por não está 
enunciado, deve-se ir para a alternativa mais satisfatória e que contemple a interrogação.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

https://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc784306%28v=ws.10%29.aspx
https://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc784306%28v=ws.10%29.aspx


 

CARGO: ANALISTA DE SISTEMA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação na palavra ISSO ao invés de ISO. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:   
𝟕

𝟏𝟎𝟎
 = 7% 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 

 

 

 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO PSF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão referida apresentou como alternativas de respostas, mais de uma correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão referida apresentou como alternativas de respostas, mais de uma correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que de acordo com 
NBC T 16 – NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE  
APLICADAS AO SETOR PÚBLICO / NBC T 16.4 – TRANSAÇÕES NO SETOR PÚBLICO não há 
resposta na referida questão. Assim a Banca resolve pela anulação da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 

 

 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que de fato no que 
se refere ao PIS/PASEP a questão se torna passível de anulação. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que houve um erro 
inserido no enunciado e nas alternativas contribuindo assim para a duplicidade de resposta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 

 

 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou a fundamentação e 
verificou a duplicidade de resposta assim faz opção pela anulação da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 

 

 

 

 



CARGO: ENFERMEIRO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou através de cálculos 
a veracidade do recurso portanto a Banca faz opção pelo deferimento com mudança de gabarito. 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou na fundamentação 
exposta pelo candidato que a referida questão é passiva de anualação por conter duas alternativas 
corretas. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que houve uma 
inserção na alternativa D o que tornou a questão com um acréscimo fora do contexto assim a Banca 
resolve pela anulação. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que houve erros na 
formulação das alternativas o que contribuiu para o fracionamento das atividades do profissional em 
questão, diante disso a Banca resolve pela anulação da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARGO: MOTORISA CATEGORIA “B” e “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou o equívoco na 
divulgação no gabarito. 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou duas alternativas 
com a mesma resposta assim sendo a Banca resolve pela anulação da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a Banca analisou e verificou a fundamentação 
abaixo: 

Depois do pedal de freio encontramos o servo freio que recebe o movimento do pedal através 
de uma haste de ligação. O servo freio é um componente que tem o papel de servir, auxiliar ao 
motorista na força de freio aplicada ao sistema. Por meio de uma mangueira o motor está ligado ao 
servo freio ou “hidrovácuo”, o motor cria uma sucção de ar no sistema, o servo freio fica com um 
vácuo interno, em duas câmaras divididas por uma membrana.  

Quando o motorista aplica força no pedal a haste acaba abrindo passagem do ar em um lado. O 
outro lado continua ligado ao motor, dessa maneira, a haste que está ligada a membrana acaba sendo 
empurrada para frente e o servo freio realiza a sua função de auxiliar na força de frenagem. A haste 
continua indo pra frente e o próximo componente a receber o movimento do pedal e servofreio é o 
“cilindro mestre”.  

O cilindro mestre é um recipiente em forma de cilindro que conta com um reservatório ligado 
a parte superior. Dentro do cilindro mestre encontramos um ou dois pistões que recebem o 
movimento de componentes anteriores e geram pressão no fluido dentro do sistema. 

CATALISADOR - Também chamado de conversor catalítico, é instalado no sistema de 
escapamento para transformar os gases tóxicos e poluentes em vapor d´água , gás carbônico e 
nitrogênio. 

Os catalisadores utilizam reagentes químicos que não são consumidos nas reações, que são 
otimizadas e se tornam mais rápidas e eficientes. 

Mesmo depois que a tecnologia dos conversores catalíticos foi desenvolvida, eles só 
começaram a ser instalados em automóveis, em larga escala, após o aumento das exigências legais e 
sociais quanto ao controle de emissões poluentes. Hoje, eles são obrigatórios em vários países, 
inclusive no Brasil. 

O conversor catalítico, é constituído de um núcleo metálico ou cerâmico, repleto de 
catalisadores químicos, que se conecta às tubulações de escape do automóvel. Ele recebe os gases 
carregados de poluentes e descarrega emissões "tratadas", com níveis reduzidos de substâncias 
tóxicas. 

A Banca constata que apenas a alternativa “B” está INCORRETA 

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 



CARGO: MOTORISA CATEGORIA “B” e “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a Banca analisou e verificou a fundamentação 
abaixo: 

O sistema de ignição é composto de: 

 bateria;  

 chave de ignição;  

 bobina;  

 distribuidor;  

 cabos de ignição;  

 velas de ignição. Para optar pela anulação da questão 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA  

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


