
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-MA 

RESULTADO DOS RECURSOS – CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS –  
1ª PARTE - SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  

 
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), 02/08/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os conectivos “mas” e “portanto” expressam respectivamente, no contexto em que 

estão inseridos, a ideia de oposição e conclusão”. Não há, pois, nada a reformar. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A gramática normativa reconhece a palavra “própria” como paroxítona terminada 

em ditongo, portanto, na divisão silábica normativa ocorre isto: pró-pria. Assim, há de se reconhecer 

que essa palavra possui apenas duas sílabas, quando se toma por fundamento a gramática normativa 

vigente. Quanto ao encontro consonantal, este pode ocorrer na mesma sílaba, o perfeito, ou em sílaba 

diferente, o imperfeito. Mas, para que se já reconhecido como encontro consonantal, é preciso que 

se ouça o fonema da consoante que se representa pelo símbolo gráfico. Isso não ocorre em 

“enfrentados” (L.2), quando “n” funciona apenas como nasalizando da vogal, não representando 

nenhum fonema na cadeia sonora em que está inserido. Portanto, não pode ser classificado como 

encontro consonantal. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso improcedente, ocorreu um erro de interpretação: CORTAR não é COSTURAR. 

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

 
 
 

CARGO: MOTORISTA CNH CATEGORIA E 
 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e se fundamentou no 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Atualizado que de acordo com o Art. 124 - Para a expedição do 
novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos: 
I - Certificado de Registro de Veículo anterior;  
II - Certificado de Licenciamento Anual;  
III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas 
estabelecidas pelo CONTRAN;  
IV - Certificado de Segurança Veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptação 
ou alteração de características do veículo; 
Portanto de acordo com o CTB tanto o enunciado quanto as alternativas não possuem abordagem 
interpretativa complexa. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e se fundamentou 
no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV que as alternativa B e C estão corretas, 
visto que faltou enunciado que tornaria apenas uma alternativa desse modo a Banca acata o recurso do 
candidato. 
CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 

CARGO: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e constatou que no 
enunciado da questão faltou a palavra EXCETO que caracterizaria a alternativa “A” como correta, ou 
seja, exceção. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 



CARGO: OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - OSD 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e fundamentou no 
seguinte conceito: ATO AMORAL: considera-se amoral o ato realizado à margem de qualquer 
consideração a respeito das normas. Trata-se da redução ao fatual, negando-se o normativo. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e se fundamentou no: 
MANUAL DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOSASSISTENCIAIS DE SAÚDE 
Página 2 estabelece os dois conceitos de Limpeza e de Lavagem de ambiente assim o conceito 
estabelecido no enunciado da questão é da alternativa “D” 
O referido manual está de acordo com: O Ministério da Saúde. Portaria 2616, de 12 de maio de 1998. O 
Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
Manual de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, 2012 e 2015 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e se fundamentou no 
MANUAL DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOSASSISTENCIAIS DE SAÚDE 
Página 4 que considera que é uma rotina incorreta dependurar as cerdas das vassouras para baixo 
O referido manual está de acordo com: O Ministério da Saúde. Portaria 2616, de 12 de maio de 1998. O 
Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
Manual de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, 2012 e 2015. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e se fundamentou 
http://portalsaude.saude.gov.br/ para manter o gabarito. 

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

CARGO: ELETRICISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e se fundamentou no 
livro de Física HISTÓRIA & COTIDIANO de Bonjorno & Clinton Vol. Único Ed. FTD ed. 2ª São Paulo 2005 
pag. 461. Para alteração do gabarito uma vez que a carga do elétron é −1,6 ∙ 10−19𝐶 e na alternativa 
“C” está 1,6 ∙ 10−19𝐶 

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

 

http://portalsaude.saude.gov.br/


CARGO: PINTOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e constatou que no 
enunciado faltou a palavra EXCETO que tornaria a letra “D” como questão a ser marcada como correta, 
assim a Banca acata o recurso com anulação. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e constatou que houve 
apenas um equívoco na divulgação do gabarito. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA  
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


