
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE 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), 29/04/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, basta ocorrência da existência dos elementos classificados no 

enunciado: “devem” (L.13) [ de-vei], ditongo decrescente, “afrontaria”  (L.14), [ri-a], hiato, 

“humanos” (L.10), humanos [umanos), em “-hu” constitui um grupo de duas letras, mas representa 

apenas um fonema. Isso é um dígrafo. Quanto à palavra “pró-prios”, ela é uma palavra paroxítona 

terminada em ditongo, e ditongos não se separam. 

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

 
 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão não há erro de formulação. O necessário seria apenas a localização 

no contexto. Isso foi demonstrado pelo candidato. A relação é meramente semântica. Logo, como o 

candidato localizou o termo no contexto, não motivo para a anulação da questão. E mais! a 

alternativa em discussão não é a apontada como a alternativa a ser marcada. Por outro lado, o 

advérbio “claramente”  traduz a noção circunstancial de “modo” 

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

 
 
 

 
 



CARGO: CONTROLADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede para marcar a alternativa errada a respeito do conceito de 

Administração Pública. A única opção errada é a alternativa A, que afirma: “É a atividade 

desenvolvida pelo Estado ou seus delegados, sob o regime de Direito Público, destinada a atender 

de modo direto e mediato, necessidades concretas da coletividade”. Entretanto, a Administração 

Pública deve atender de modo direto e imediato as necessidades concretas da coletividade. Todas 

as outras alternativas estão corretas. Dessa forma, o presente recurso não merece prosperar. 

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

 
 
 
 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que no enunciado 

da referida questão faltou a palavra EXCETO, assim a alternativa não possui alternativa correta, por 

esse motivo a Banca faz opção pela anulação. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
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