
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ - 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), 09/04/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
PROVA: PORTUGUÊS NÍVEL FUNDAMENTAL 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não se pode atribuir a letra “B” como correta, porque nela está dito que “A crença de 
que diploma universitário é passaporte para a inserção no mercado de trabalho não tem 
fundamento.”. Neste caso a afirmação de que não tem fundamento não prospera, porque há uma 
conjugação do diploma universitário com outras “oportunidades mercadológicas”. Por isso a letra “C”, 
que faz a soma do diploma universitário  com outras “oportunidades mercadológicas. Atente para o 
contido na letra “C”: “O sucesso profissional do indivíduo não depende somente de sua capacitação e 
de sua ininterrupta atualização, mas também das oportunidades mercadológicas. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS NÍVEL FUNDAMENTAL 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: o Edital do concurso contempla o seguinte conteúdo programático: “Alfabeto. 
Ortografia. Sílaba. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Classes de palavras. 
Sinais de pontuação. Acentuação. Sinônimo/antônimo. Sujeito e predicado. Compreensão e 
Interpretação de Textos. Assim, a questão 5 está elaborada de forma perfeitamente subordinada ao 
edital: Letra “A”, o vocábulo “que” tem por objetivo depreender do candidato se ele sabe com qual 
termo ela se relaciona. Isso está no campo da leitura (interpretação) e compreensão. Quanto ao 
vocábulo “só”, na letra “B”, o candidato, para respondê-la, deveria saber conhecê-lo como advérbio 
e/ou como adjetivo. Isso é saber sobre classes de palavras. Em relação à letra “C”, trata de alteração 
de sentido. Aqui se tomam relações sinonímicas e leitura (interpretação)  e compreensão. Por 
último, de igual forma a letra “D”, a respeito da qual o candidato deveria entender do sentido que a 
expressão “ao invés de” imprime no contexto em que se insere. Isso está no campo da leitura 
(interpretação) e compreensão.  Noutro ponto, em uma outra manifestação recursal, o candidato 
tem razão no que afirma. Equivocou-se apenas em um detalhe. O Gabarito correto é a letra “A”. A letra 
“D” não foi dada como correta. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 



 
CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS NÍVEL FUNDAMENTAL 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato não tem razão em seu apelo. Isso porque a letra “A” contempla a 
seguinte oração: “as escolas vêm trilhando novos caminhos.”. Nesta oração, há uma locução verbal 
‘vêm trilhando’, que tem como verbo principal o verbo trilhar que se encontra o gerúndio. Esse verbo 
não é de ligação, mas verbo transitivo direto. Assim, o núcleo do predicado é o verbo. Para que o 
“nome” seja núcleo do predicado é preciso que o verbo seja de ligação. O que ocorre na letra “D”. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
PROVA: PORTUGUÊS NÍVEL FUNDAMENTAL 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, o candidato depende da leitura para saber  qual das palavras ou 
expressões contidas nas alternativas completam o sentido do verbo. A questão exige do candidato 
apenas leitura e compreensão do que leu.  
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
PROVA: PORTUGUÊS NÍVEL FUNDAMENTAL 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão exige a seguinte sequência: “um ditongo decrescente, um hiato e um 
dígrafo.”. A única que preenche corretamente a exigência é a letra “D” “ajudam” (L.3), “ideia” (L.7), 
“mundo” (L.3).”, cuja transcrição se faz assim: [ajudãu], aqui há um ditongo decrescente. Já em [i-dei-
a], há um hiato. Neste sentido, hiato é uma palavra grega que significa buraco, espaço. Ou seja, um 
espaço entre as expirações na formação da sílaba. O fato de o fonema /i/ ser classificado como 
semivogal na sílaba onde se encontra com outra vogal, ele não perde a sua classificação como fonema 
vocálico (vogal) em relação à vogal da sílaba subsequente. Portanto, considerando que hiato é o 
encontro de uma vogal com outra vogal, mas pertencentes a sílabas diferentes, a palavra “ideia” 
apresenta o hiato exigido pelo enunciado da questão, independentemente se também na palavra há 
também ditongo. O enunciado exige é que na segunda palavra deveria haver a presença de um hiato. 
Por outro lado, a questão não trata de acentuação gráfica. Informa-se ainda que na palavra “sem”, 
letra “A”, não há dígrafo. Veja a transcrição fonética: /s/ /e/ /i/, sendo que a letra ‘m’, ao mesmo 
tempo que nasaliza ‘e’, traz embutido em si o fonema /i/ que forma um ditongo nasal decrescente. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
PROVA: PORTUGUÊS NÍVEL MÉDIO 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Da análise do texto, não há reformas a serem feitas no gabarito. Justifica-se o 
afirmado na letra ‘B’, “A democracia brasileira, por não ser abrangente, torna-se cada vez mais 
frágil.”,  através das seguintes afirmativas contidas no texto: a) “o Brasil vive fluxos de democracia 
e refluxos de autoritarismo.” (L.2/3). Aqui fica evidente a fragilidade da democracia, uma vez que 
volta e meia aparecem os refluxos de autoritarismo. b) “De nada vale garantir ao cidadão o direito de 
livre manifestação, de associação, de  livre circulação, de livre convicção política e religiosa, se lhe 
falta pão.” (L.6/7) e “Não temos, pois, carência do arcabouço libertário. Em contrapartida, sobram  
carências em outro eixo, o da democracia social, a do "pão sobre a mesa". Essa expressão quer  
significar a democracia de conteúdo social, voltada para o escopo do desenvolvimento, do  
emprego, da segurança pública, da saúde e da educação. Em síntese: a democracia provedora 
de  cidadania, de condições dignas de vida. Quando o jogo democrático é incapaz de influir na 
distribuição de riqueza, perde sua maior fonte de legitimação. Uma democracia sem igualdade 
de oportunidades e que não se apresenta como  instrumento para diminuir aberrantes 
distâncias sociais é mera caricatura de si mesma. (L.10/17).  Ou seja, sobeja liberdade,  mas 
“sobram  carências em outro eixo, o da democracia social, a do "pão sobre a mesa”. Por isso,  “é 
mera caricatura de si mesma”, não ABRANGE TODOS OS SEGMENTOS QUE UMA DEMOCRACIA 
DEVE ABRANGER, FALTA O SOCIAL. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
PROVA: PORTUGUÊS NÍVEL MÉDIO 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O conteúdo do recurso para esta questão deixa evidente que o candidato não está 
informado sobre as terminologias aplicadas na linguísticas de texto. Valor “subjetivo” não está 
relacionado ao ponto de vista do articulista, mas sim à análise sintática, quer dizer valor de sujeito. A 
expressão “Constituição e as leis” funciona como sujeito (do latim subjectus) do verbo dizer, na ordem 
inversa: “Saber o que a Constituição e as leis dizem”. Portanto, tem valor de sujeito, subjetivo. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR E SUPERIOR 
PROVA: PORTUGUÊS NÍVEL FUNDAMENTAL 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A letra “C” chega-se objetivo maior do empreendimento capitalista, o próprio ser 
humano mudar sua identidade.   
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 
 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR E SUPERIOR 
PROVA: PORTUGUÊS NÍVEL FUNDAMENTAL 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A  assertiva introduzida pela expressão “Daí que”, no contexto em que se insere 
apenas  explica o conteúdo da enunciação primeira. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR E SUPERIOR 
PROVA: PORTUGUÊS NÍVEL FUNDAMENTAL 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Assiste razão ao recurso impetrado pelo Candidato. Questão fora do contexto. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR E SUPERIOR 
PROVA: PORTUGUÊS NÍVEL FUNDAMENTAL 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão o candidato deve demonstrar o conhecimento sobre o emprego das 
classes de palavra. A palavra “alguma” é variável em  número e, de acordo com a situação, pode sofrer 
essa variação. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR) 
PROVA: PORTUGUÊS SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR) 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Vocábulo “que” nesta frase  “..entende-se que, a cada dia, são criadas, 
artificialmente, novas necessidades,” (L.9/10), não funciona como pronome relativo, mas como 
conjunção subordinativa integrante. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR) 
PROVA: PORTUGUÊS SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR) 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não se pode tomar o segundo 2º item, como FALSO, porque o vocábulo “negócio” se 
traduz no texto como a ATIVIDADE ECONÔMICA da EMPRESA, que no contexto se traduz como lugar 
físico sugerido pela palavra “pulinho” que conota distância.   
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 



 
CARGO: TODOS OS CARGOS DE SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR) 

PROVA: PORTUGUÊS SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR) 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Pois bem! Em uma “charge” não existem elementos supérfluos. As charges são um 
conjunto de informações que têm como objetivo criticar ou satirizar uma situação ou acontecimento, 
por isso o candidato não deve negligenciar coisas que pareçam pequenas na imagem. Esses detalhes 
podem ser a sua pista para responder a questão. Assim, ato Volitivo é algo que  resulta da vontade,  
que seja determinado pela vontade ou causado por ela; em que há intenção: ação volitiva. Na quarta 
assertiva se diz: “A forma verbal "quero", no contexto do segundo quadro, traduz um ato volitivo 
ancorado no poder econômico. Verdade! No diálogo está presente a fala do interlocutor de forma 
incisiva: “QUERO” que deixa claro a vontade do agente, ação volitiva. Sobre a mesa e na parte de lado, 
logo atrás do agente, cédulas de dinheiro e à sua frente os criminosos para executar a sua vontade. 
Lembre-se: criminoso não trabalha de graça. Portanto, não se pode dizer que a quarta assertiva seja 
falsa. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 

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

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: A questão faz referência a um item adicional da assinatura digital, porém a questão 
em suas alternativas informou dois itens básicos e dois itens adicionais, devido à falta de resposta 
pelas opções disponibilizadas, à questão deve ser anulada. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 
 
 

CARGO: PROFESSOR CLASSE M 
PROVA: INFORMÁTICA NÍVEL SUPERIOR  

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: A questão faz referência a um item adicional da assinatura digital, porém a questão 
em suas alternativas informou dois itens básicos e dois itens adicionais, devido à falta de resposta 
pelas opções disponibilizadas, à questão deve ser anulada. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
PROVA: MATEMÁTICA NÍVEL MÉDIO 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, o conjunto unitário cjo o 
elmento é 1 está representado simbolicamente dentro do outro conjunto passando então ser 
elemento deste conjunto por isso ele pertence. Letra A. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 



 
CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: MATEMÁTICA NÍVEL MÉDIO 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 0,1222...que é a forma equivalente a outra dizima periódica e = 0,1222...=012-01/90 
= 11/90 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 

CARGO: PROFESSOR CLASSE M 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: O objeto dos métodos de trabalho em grupo é ensinar os alunos a importância da 
colaboração do trabalho de cada um no desenvolvimento de uma atividade. Assim, Debate, 
Tempestade mental, GV – GO são possibilidades que o professor tem para atingir esse objetivo.  Já o 
Estudo dirigido apresenta duas funções principais; a primeira é de consolidação dos conhecimentos 
por meio de uma combinação da explicação do professor com exercícios. A segunda, é a busca da 
solução dos problemas por meio de questões que o aluno possam resolver criativamente e de forma 
independente. O Estudo dirigido está entre os métodos de trabalho independente  
CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 

CARGO: PROFESSOR CLASSE M 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O ensino da língua estrangeira moderna, conforme a LDB 9394/96, será incluído a 
partir da quinta série e deve estar na parte da diversificada do currículo e não na base comum. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR CLASSE M 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O artigo 4º da LDB 9394/96 deixa claro que a Educação básica é obrigatória e 
gratuita dos 4 aos 17 anos. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 
 
 



CARGO: APENAS CARGOS DE PROFESSOR 
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Questão anulada. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 
 
 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Analisando o recurso quanto a questão acima e usando a fundamentação abaixo:  
Vias de administração 
Administração por via Intramuscular (IM). 
São injetáveis que ultrapassam a pele, o tecido subcutâneo e atingem o músculo. A taxa de absorção 
do medicamento não é igual para todos os músculos e varia com o tipo de solução (rápida com aquosa 
e lenta com oleosa) e do fluxo sanguíneo. Os volumes ideais devem ser de no máximo 4 ml, podendo 
eventualmente atingir 10 ml na região glútea. Os injetáveis que ultrapassam a pele, o tecido 
subcutâneo e atingem o músculo. A taxa de absorção do medicamento não é igual para todos os 
músculos e varia com o tipo de solução (rápida com aquosa e lenta com oleosa) e do fluxo sanguíneo. 
Os volumes ideais devem ser de no máximo 4 ml, podendo eventualmente atingir 10 ml na região 
glútea. Podem ser oleosos, aquosos ou suspensões. ( segundo apostila do CETAM, 2011). 

 Deltóide: volume geralmente de 1 a 3 ml; 
 Glúteo: volume geralmente de 1 a 5 ml. 

TARDELLI, M & REGINA S. L.P.T. Cálculo e administração de medicamentos na enfermagem. 
Guanabara Koogan, 2008 
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgTuMAK/corpo-relatorio último acesso em 31/03/2016. 
Às 19 h. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 
 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Analisando o recurso quanto a questão acima a Banca analisou a questão e verificou 
que houve um erro no enunciado da questão configurando assim erros nas alternativas 
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgTuMAK/corpo-relatorio%20último%20acesso%20em%2031/03/2016


CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
PROVA: MATEMÁTICA NÍVEL FUNDAMENTAL 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 1(Uma) milha corresponde a aproximadamente 1.609,34 metros. Portanto, a única 
alternativa que poderia ser gabarito dessa questão é a assertiva B, pois é a que mais se aproxima 
desse resultado. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 
 

CARGO: NUTRICIONISTA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa A está incorreta, e é o gabarito da questão, pois afirma: “A digestão 
das proteínas começa no estômago, que devido a presença de ácido clorídrico, desnatura as proteínas 
(destrói as ligações de oxigênio da estrutura química).” Entretanto, o correto seria: “A digestão das 
proteínas começa no estômago, que devido a presença de ácido clorídrico, desnatura as proteínas 
(destrói as ligações de hidrogênio da estrutura química).” Dessa forma, o gabarito segue inalterado. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 

CARGO: NUTRICIONISTA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito correto da questão é a alternativa A, que afirma que a prescrição 
dietética é aquela elaborada com base nas diretrizes estabelecidas no diagnóstico nutricional. Urge 
salientar que a Resolução CFN nº 541 alterou dispositivos do Código de Ética do Nutricionista. Os 
artigos 6°, 7°, 15, 16, 19 sofreram mudanças em alguns de seus incisos, além do caput do artigo 21. Já 
os artigos 7º e 22 ganharam novos parágrafos e o documento trouxe duas revogações ao texto 
anterior: as dos parágrafos únicos dos artigos 7º e 16. As alterações trazidas pela resolução se 
referem a deveres e vedações quanto às responsabilidades profissionais do nutricionista; ao contexto 
da relação com alunos e estagiários; a trabalhos científicos e de pesquisa, assim como à publicidade, 
por ocasião de entrevistas, comunicações, publicações de artigos e informações ao público sobre 
alimentação, nutrição e saúde. Dessa forma, o presente recurso não merece prosperar. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: MOTORISTA  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O item II da presente questão está errado, pois afirma: “Autorização expressa da 
respectiva confederação desportiva ou de entidades federais a ela filiadas”. De acordo com o art. 67, 
inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, o correto seria: “autorização expressa da respectiva 
confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas.” Dessa forma, o gabarito segue 
inalterado. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 

CARGO: MOTORISTA  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os itens II e III estão incorretos, pois segundo os incisos I e II do art. 138, do Código 
de Trânsito brasileiro, o condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os 
seguintes requisitos, dentre outros: ter idade superior a vinte e um anos; ser habilitado na categoria 
D. Dessa forma, o presente recurso não merece prosperar. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 
 

CARGO: AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Ao realizar suas atividades diárias, o Agente Operacional de Serviços deve respeitar 
os seguintes princípios: comprometimento, entusiasmo, inovação e qualidade. Dessa forma, o gabarito 
segue sem alteração. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 
 

CARGO: AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Domissanitários são substâncias ou materiais destinados à higienização, desinfecção 
domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água. 
Portanto, o gabarito da questão é a alternativa C. Urge salientar que mero erro de grafia não invalida 
a questão, tendo em vista que não trouxe nenhum prejuízo concreto aos candidatos, já que a definição 
contida no enunciado da questão referia-se tão somente aos domissanitários. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 



CARGO: AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi elaborada de maneira correta, não apresentando nenhum erro. Dessa 
forma, o gabarito segue sem alteração. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: A questão deve ser anulada, pois não se refere ao Código de Ética dos Assistentes 
Sociais. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 
 
 
 

CARGO: DENTISTA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
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