
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO-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), 04/06/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

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

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Mero erro de digitação que não compromete o entendimento da questão por parte do 
candidato. Ademais, não há que se considerar outra alternativa senão a letra A, vez que apenas um único 
item está correto. Isso porque o item I faz referência ao Mito de Platão exatamente pela razão contrária: 
que o celular, assim como as sombras da caverna, limita as ideias humanas. Desta forma, levando em 
conta a intertextualidade da charge com o texto 2, não resta qualquer dúvida na interpretação. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A presente questão não está eivada de qualquer equivoco que culmine na sua anulação. 
Isso porque todas as palavras estão devidamente classificadas conforme a alternativa “A”, constante no 
gabarito oficial. A palavra desanimar trata-se de um exemplo de derivação por prefixação, diferente da 
palavra desalmado que é parassintética porque se retirarmos seu  sufixo ou seu prefixo, a palavra perde 
seu sentido. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação que compromete a resolução da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 
 
 



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

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Permanece o gabarito oficial. Letra “B”.Sujeito elíptico, ou oculto, é aquele que não 
aparece expresso na oração, mas pode ser identificado pela desinência verbal ou pelo contexto. Assim, 
somente a letra “B”, traz um exemplo de sujeito oculto. A letra “C” traz em seu bojo um exemplo de sujeito 
indeterminado, em que não se pode identificar na oração, ou por não se desejar que seja conhecido, ou 
pela impossibilidade de sua identificação. 

Ademais, cumpre mencionar que o estudo sobre sujeito consta no tópico termos essenciais da oração e, 
portanto, não há que se falar que não faz parte do conteúdo programático previsto no Edital de Abertura 
do referido certame. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Cumpre mencionar que o estudo sobre objeto indireto consta no tópico termos 
integrantes da oração como complemento verbal e, portanto, não há que se falar que não faz parte do 
conteúdo programático previsto no Edital de Abertura do referido certame. Insta, ainda, ressaltar que não 
sublinhar o “em” não prejudica o entendimento por parte do candidato a ponto de impedi-lo de responder 
corretamente a alternativa, caso domine o assunto. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Permanece no gabarito oficial a letra “D”.  Não há que se considerar a alternativa “B”, 
vez que se trata de um predicativo do sujeito e não complemento nominal. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Chama-se Regência a parte da gramática que cuida das relações de dependência 
existentes entre os termos na oração ou entre as orações no período composto. Portanto, o  assunto 
abordado na questão em comento consta no edital . 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Permanece no gabarito oficial a letra “C”, tendo em vista que todos os itens estão 
corretos. Segundo Evanildo Bechara, em sua obra Moderna Gramática Portuguesa (37ª edição, p. 338, 
2009),  afixos podem ser classificados por prefixos, sufixos, mas também interfixos, que são elementos 
átonos sem função gramatical e significativa que servem de ligação entre a base léxica e o sufixo, como 
ocorre em glorificar, fogaréu, fumarada. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 
 



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

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Permanece gabarito oficial. Letra “C”. Desinência modo-temporal é s elemento 
terminativo que indica as flexões de modo e de tempo do verbo. Assim, na palavra “estudarmos” o “r” 
constitui esse elemento. Não há que se considerar qualquer outra alternativa . 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Cumpre mencionar que o estudo sobre predicado verbo-nominal consta no tópico 
termos essenciais da oração e, portanto, não há que se falar que não faz parte do conteúdo programático 
previsto no Edital de Abertura do referido certame. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A banca respeita nas variações linguísticas existentes, porém, o edital baseia-se nas 
regras da gramática da língua portuguesa e, segundo ela, não há que se falar em outra alternativa cabível 
senão a trazida pela letra “D”. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Permanece gabarito oficial. Letra “C”. a palavra embora, assim como planalto , foram 
formadas através do processo de aglutinação. Diferente de rodapé que foi por meio de justaposição. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: INFORMATICA 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: NA questão 17, Ravena precisava digitar um texto divido em duas colunas, ou seja, o 

trabalho da universidade passado a ela deveria ser feito, nesse modelo (divido em duas colunas). Em seguida 

ela configurou o programa para digitar o texto em duas colunas, só que ela digitou todo o texto na coluna da 

esquerda.  Ao concluir a digitação, evitando que o texto não ficasse apenas nessa coluna, (foi aí que ela 

resolveu quebrar o texto a partir do cursor,  de  forma  que,  do  ponto  em  que  o cursor  se  encontrava  em  

diante,  o  texto pudesse  iniciar  na  coluna  da  direita), então esse foi o ponto crucial,  pois ela deveria fazer 

comandos citados na alternativa para chegar no objetivo que era deixar o trabalho divido em duas colunas já 

que ela iniciou todo o texto na coluna da esquerda, portanto caracterizando a questão com a existência de uma 

alternativa correta, nesse caso a alternativa A que seria as abas que Ravena deveria clicar para realizar a 

função de tirar o texto de toda a coluna da esquerda e deixa-lo divido em duas colunas. O gabarito segue 

inalterado. 

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

 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: INFORMATICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: NA questão 20, os itens II e III estão corretos de acordos com os padrões 

desenvolvidos na versão de lançamento comercial do Windows 8, em relação ao item V este é 

incorreto, referindo-se que “no Windows 8 inclui um serviço de armazenamento na nuvem chamado 

de Dropbox’’ o que é uma informação FALSA, uma vez que serviço de armazenamento em nuvem 

integrado no Windows 8 é o SkyDrive (desenvolvido pela própria Microsoft) que mais tarde passaria 

a se chamar OneDrive, já o Dropbox é uma empresa independente que pertence ao Dropbox Inc., 

sediada em San Francisco, inclusive sendo um corrente do atual OneDrive. Portanto com base nessas 

informações apenas os itens III e IV são corretos e o V incorreto, caracterizando a questão com a 

existência de uma alternativa correta, nesse caso a alternativa B. O gabarito segue inalterado. 

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

 
 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIIFICATIVA: O ITEM I TRAZ CARACTERISTICAS QUE TANTO FAZEM REFERÊNCIAS AO 
DEBATE QUANTO A METODOLOGIA DE PROJETOS. JÁ O ITEM II RESTRINGE A 
CARACTERIAÇÃO A METODOLOGIA DE PROJETOS, PRIENCIALMENTE, QUANDO DESTACA A 
FUNÇÃO DO PROFESSOR: NO DEBATEA FNÇÃO DO PROFESSOR É DE SER O MODERADOR; JÁ 
NA METODOLOGIA DE PROJETOS OS PROFESSORES TEM A FUNÇÃO DE ORIENTADORES E 
ARTICULADORES DA PRÁTICA. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIIFICATIVA: O FUNDAMENTO DA CONCEPÇÃO DEMOCRÁTICA-PARTICIPATIVA DE 
GESTÃO ESCOLAR CARACTERIZADO NO TEXTO DA QUESTÃO É A AUTONOMIA. QUANDO A 
QUESTÃO DESTACOU  QUE: TEM ESTE ARIBUTO A INSTITUIÇÃO QUE TEM PODER DE 
DECISÃO SOBRE OS SEUS OBJETIVOS E SOBRE SUAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO, QUE SE 
MANTÉM RELATIVAMENTE INDEPENDENTE DO PODER CENTRAL E ADMINISTRA 
LIVREMENTE RECURSOS FNANCEIROS O TEXTO DETERMINA QUE TRATA-SE DE UM DOS 
FUNDAMENTOS DA GESTÃO DEMOCRATICO-PARTICIPATIVA QUE É A AUTONOMIA. EM 
MOMENTO ALGUM A QUESTÃO DISCUTE SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
DEMOCRÁTICA. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 
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CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIIFICATIVA: A META 7 DO PNE FAZ REFERÊNCIA AO IDEB. PORTANTO, O SUPORTE DA 
QUESTÃO 24 ESTÁ TOTALMENTE COERENTE COM O QUADRO DE ANÁLISE DOS 
INDICADORES DO IDEB PARA 2021.  

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

 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Deferido com alteração de gabarito. Gabarito correto LETRA C. Oração Sindética 
Explicativa. 

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

 
 
 

CARGO: PROFESSOR CLASSE A/C – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e se fundamentou no 
livro: Aprendendo Matemática de José Ruy Giovanni e Eduardo Parente – Edição Renovada. Ed. FTD, São 
Paulo 2011. Pag.12. 

O quociente entre dois números inteiros a e b pode ser representado pela fração 
𝑎

𝑏
 (com b ≠ 𝑜) 

O conjunto de todos os números que podem ser representados por frações é o conjunto dos 
números racionais, que se indica por Q 

Q = {
𝑎

𝑏
|𝑎 ∈ 𝑍, 𝑏 ∈ 𝑍 𝑒 𝑏 ≠ 0} 

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

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que o erro de digitação 
não induziu a nenhum erro uma vez que o nível do profissional que fez a referida prova tem conhecimento 
suficiente para entender o enunciado da alternativa. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 



CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que o gabarito preliminar 
disponível no site o Instituto machado de Assis no lik referente a este concurso aponta a letra “D” na questão 
de nº 31 da Prova de Educação Física justamente a questão incorreta de acordo com a fundamentação do 
candidato. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 

CARGO: ENFERMEIRO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O recurso do candidato é procedente, já que a questão não ficou totalmente clara, o que 
poderia gerar dúvidas.   
CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA  
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


