
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

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), 20/10/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

             LEGENDA 
   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O item I encontra-se incorreto pelos motivos a seguir esposados. O texto afirma que “o pelagornitídio, 
que garante ser a maior e mais antiga das aves que são conhecidas”; repare que dizer que o pelagornitídio é a maior ave 
conhecida é diferente de dizer que é a maior ave que já existiu – o texto não faz essa afirmação concreta. O item II 
encontra-se correto devido à seguinte passagem do texto: “Segundo o estudo, este grupo de aves, que chegou a se 
espalhar por todo o mundo pouco tempo depois da extinção dos dinossauros (...)”, óbvio é que o perlagornitídio não 
conviveu com os dinossauros, caso contrário seriam extintos. Gabarito correto e mantido. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Analisemos item a item: I. (Incorreto) Caso acrescentássemos uma vírgula após sábado (“...afirmou neste 
sábado o Ministério das Relações Exteriores em comunicado (...)”) estaríamos separando o sujeito (“o Ministro das 
Relações Exteriores”) do verbo (“afirmou”). II. (Incorreto) a vírgula após “dinossauros” é utilizada para isolar uma oração 
subordinada adjetiva explicativa. III. (Correto) De acordo com Celso Cunha e Lindley Cintra (Nova Gramática do Português 
Contemporâneo), os dois pontos poderão ser utilizados para explicitar ou explicar termo anteriormente citado pelo autor; 
no texto, os dois pontos explicitam o termo “exemplar de uma ave” como “pelagornitídio”. Portanto, gabarito correto e 
mantido. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Analisando o trecho foneticamente temos: “aquecimento da temperatura dos oceanos” - /a/ /k/ (dígrafo) 
/e/ /ç/ /i/ /m/ /~e/ (dígrafo) /t/ /o/ /d/ /a/ /t/ /~e/ (dígrafo) /p/ /e/ /r/ /a/ /t/ /u/ /r/ /a/ /d/ /o/ /s/ /o/ /ç/ /e/ /a/ (hiato) 
/n/ /o/ /s/. Portanto, existem três dígrafos e um hiato. Gabarito correto e mantido. 

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

 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA:  PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Por erro de digitação, altera-se o gabarito. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Em “maior” tem-se a seguinte divisão silábica: “mai-or”. De acordo com Celso Cunha e Lindley Cintra, deve 
existir uma única vogal por sílaba, sendo todas os fonemas que a acompanham semivogais ou consoantes. Dessa forma, 
temos que /i/ em “maior” classifica-se como semivogal. Portanto, Gabarito correto e mantido. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Ao ser pedida a classificação como substantivo, estamos diante de uma análise morfológica (das classes 
gramaticais), o que não se confunde com análise sintática de sujeitos e predicados e todos os outros termos acessórios de 
uma oração. Portanto, gabarito correto e mantido. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: “Até algum momento impreciso dos anos 1980, talvez 1990, não parecia haver dúvida sobre isso: 
Antártida era o nome próprio e antártico (ou antártica), o adjetivo a ele correspondente. [...]Até algum momento 
impreciso dos anos 1980, talvez 1990, não parecia haver dúvida sobre isso: Antártida era o nome próprio e antártico (ou 
antártica), o adjetivo a ele correspondente.” (Sérgio Rodrigues). O português admite ambas as formas de grafia da palavra 
“Antártida”/”Antártica”. Gabarito correto e mantido. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: “In” de investigador não é classificado como vogal, mas sim como dígrafo e, portanto, não pode ser 
gabarito da questão. Gabarito correto e mantido. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o Dicionário Michaelis, a divisão silábica dá-se na forma “co·or·de·na·do·ri·a”. Gabarito 
correto e mantido. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Candidato equivocou-se (9 + 8 = 15) e não (9 + 8=17). Outro ponto importante é que potência está dentro 
de Operações Fundamentais, as operações fundamentais são: potenciação, radiciação, adição, subtração, multiplicação e 
divisão. 

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

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
Resolução: 

5050 =  5050  = 5050   = 50     50   = 𝟏𝟎𝟓𝟎 

2525   ( 5²)25    550         5 
 

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

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O edital previa no seu conteúdo programático questões com problemas envolvendo as quatro operações 
fundamentais, além do mais, a questão está clara e possui alternativa correta, portanto, segue gabarito inalterado. 

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

 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Gabarito: Letra D. A ética é IMPRESCINDÍVEL. 
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/proeja/desenv_pessoal_interp.pdf Logo, a alternativa correta é a Letra D. 
Permanecendo assim o gabarito. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Gabarito: Letra B. Página 12. Letra A. Permanente e temporária. Letra C. São consideradas. Letra D. São 
equiparadas. Disponível em: 
http://www7.fiemg.com.br/Cms_Data/Contents/central/Media/Documentos/Produtos/2014/SESI/SST/SS-0033-14-
CARTILHA-ORIENTATIVA-SST_A5-PRESIDENTE.pdf 
 
• Alternativa A: Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício 

do trabalho dos segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou 
redução, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA, da capacidade para o trabalho.  

• Alternativa B: Por doença profissional entende-se a adquirida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a 
determinada atividade. Por doença do trabalho entende-se a adquirida ou desencadeada em função de condições 
especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente.  

• Alternativa C: As doenças ocupacionais TAMBÉM SÃO consideradas como acidente do trabalho e abrangem a doença 
profissional e a doença do trabalho. 

• Alternativa B: EQUIPARA-SE A ACIDENTE do trabalho o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local de 
trabalho no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de 
locomoção, inclusive de propriedade do segurado. 

 
Logo, a alternativa correta é a Letra B 

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

http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/proeja/desenv_pessoal_interp.pdf


CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Todas as demais alternativas, que não o gabarito, não são medidas prévias ao socorro da vítima, mas sim 
o ações visando ao próprio socorro (Atentar de imediato para a imobilização e estabilização da região suspeita de lesão; 
Avaliar o pulso da vítima; Transportar a vítima para local distante da cena do acidente). A única medida dentre as 
alternativas prévia ao socorro e fundamental para a segurança do socorrista é o gabarito da questão (B) Assegurar-se de 
que a ajuda especializada foi providenciada e está a caminho.). 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o Manual de Limpeza e Desinfecção da Anvisa (disponível em 
http://www.paulinia.sp.gov.br/), a limpeza concorrente. É o procedimento de limpeza realizado, diariamente, em todas 
as unidades dos estabelecimentos de saúde com a finalidade de limpar e organizar o ambiente, repor os materiais de 
consumo diário (por exemplo, sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha e outros) e recolher os resíduos, de acordo 
com a sua classificação.  
Por sua vez, a limpeza terminal trata-se de uma limpeza mais completa, incluindo todas as superfícies horizontais e 
verticais, internas e externas. É realizada na unidade do paciente após alta hospitalar, transferências, óbitos (desocupação 
do local) ou nas internações de longa duração (programada). É o processo de limpeza e/ou desinfecção de todas as áreas, 
objetivando a redução da sujidade e, consequentemente, da população microbiana, reduzindo a possibilidade de 
contaminação ambiental. É realizada periodicamente, envolvendo piso, parede, teto e mobiliário, assim como ar 
condicionado (Unesp). Assim, comparando-se a limpeza terminal e limpeza concorrente, uma ação mais profunda é obtida 
através da primeira. Pelo exposto, gabarito correto e mantido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A função da vassoura é varrer. “Varrer” tem como significado a remoção de partículas sólidas e visíveis ao 
olho de um local para o outro, com o auxílio ou não de instrumentos auxiliares para remoção completa (pás, panos e 
MOBs). Por varrição, entende-se a atividade “realizada com instrumentos manuais, geralmente vassouras, feita por 
profissionais denominados garis. As empresas de limpeza urbana utilizam, geralmente, quatro tipos básicos de vassoura: 
a vassoura chamada "ideal", com 7 tafulhos; a vassoura chamada "moderna", com 14 tafulhos; a vassoura tipo pita 
mexicana de galhos; e a vassoura de ferro. As vassouras possuem, como vantagem, a possibilidade de acesso a locais 
estreitos e de difícil acesso.” (http://www.ibam.org.br/). Em viadutos, pontes, túneis e em vias pavimentadas extensas 
com meio-fio executado e bem conservadas podem ser utilizadas varredeiras mecânicas. No entanto não é muito fácil 
usá-las quando há veículos estacionados, declives acentuados, calhas para águas da chuva ou frisos mais elevados 
conhecidos como “despertadores”, próximos das muretas de túneis, pontes e viadutos. As varredeiras mecânicas poderão 
ser do tipo com recolhimento mecânico ou com aspirador, sendo estas as que possuem a mais eficiência. Por sua vez, os 
MOB são instrumentos de limpeza que não são utilizados com a mesma função das vassouras (varrer), mas principalmente 
com a função de remover sujidades menores, que a vassoura não consegue. Ademais, a utilização de MOB não diminui o 
esforço de quem limpa, afinal o movimento utilizado e a extensão coberta será exatamente a mesma; o ideal para a 
limpeza com MOB é a remoção anterior de sujeiras visíveis com uma vassoura ou aspirador de pó e, agora sim em sua 
função, utilizar o MOB para limpeza profunda do chão. Portanto, gabarito correto e mantido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A utilização da palavra “caixas” na alternativa A deve ser interpretada de forma ampla. Não se refere às 
embalagens propriamente ditas (de outra forma, a questão falaria em “embalagens”), mas às caixas de transporte de 
mercadorias, que devem ser retiradas para a pesagem. E mesmo que a pesagem possa ser realizada com a caixa, por esta 
estar contida no peso da nota fiscal, a alternativa não restringe que qualquer pesagem deverá ser feita sem as caixas; de 
qualquer forma, não é incorreto afirmar que deverá haver a verificação do peso presente na nota fiscal e da mercadoria 
recebida, sem as caixas, pois estas são utilizadas apenas para o transporte. Portanto gabarito correto e mantido. 

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



CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está contida no Manual de Boas Práticas. Prefeitura de São Paulo. Página 25. Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Manual_Boas_Praticas_CEI_2008_1255096253.pdf 
 
• Alternativa A: Acondicionamento e destino do lixo: 1. Acondicione o lixo em sacos plásticos resistentes; 2. Conserve 

os sacos de lixo em lixeiras de plástico ou de metal, que facilitam a limpeza;  
• Alternativa B: 3. A lixeira deve ter tampa acionada por pedal (para impedir o contato manual), PERMANECENDO 

SEMPRE FECHADA;  4. Deixe a lixeira longe do alcance das crianças. 
• Alternativa C: Nas áreas externas, coloque o lixo no abrigo de lixo: 1. Em estrados ALTOS para evitar contato com 

roedores e outros animais;  
• Alternativa D: Nas áreas externas, coloque o lixo no abrigo de lixo: 2. Protegido da chuva e do sol; 3. Em recipientes 

fechados, de fácil limpeza; 4. Em recipientes SEPARADOS por tipo: lixo orgânico (restos de alimentos) e lixo reciclável 
(papel, vidro, plástico e metal); 5. Evite o acúmulo de caixas, garrafas e sucatas que favorecem o aparecimento de 
insetos e roedores. 

 
Logo, a alternativa correta é a Letra A. Permanecendo assim o gabarito. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Letra A. Todas as alternativas estão corretas. Item 3. Conceitos básicos. Página 2. Disponível em: 
http://www.aracaju.se.gov.br/userfiles/covisa/manual_servios_higienizao_eas__final.pdf 
 
• Primeira Alternativa: 3.1 Limpeza é o processo mecânico de remoção de sujidades e detritos mediante o uso adequado 

de água e detergente para manter em estado de asseio os artigos, pisos, paredes, mobiliários e equipamentos; 
• Segunda Alternativa: 3.2 Desinfecção é o processo de eliminação dos microorganismos patogênicos, exceto as formas 

esporuladas, realizada em superfícies inertes mediante a aplicação de meios físicos ou químicos (desinfetantes).  
• Terceira Alternativa: 3.3 Varredura úmida: deverá ser feita com mop ou com pano limpo umedecido com solução de 

detergente envolto em rodo, visando a remoção de detritos e sujidades. Após a passagem desta solução, deve-se 
retirar os resíduos do detergente com o mop ou pano umedecido com água limpa, também envolto em rodo. Esse 
tipo de varredura evita a suspensão de partículas de poeira e dispersão de microorganismos, com conseqüente 
contaminação das pessoas, dos artigos, dos mobiliários e dos equipamentos presentes; 

• Quarta alternativa: 3.4 Lavagem do ambiente: é uma operação de limpeza mais rigorosa que envolve a fricção das 
superfícies com o auxílio de vassouras de nylon ou com fibras sintéticas, utilizando água em maior quantidade como 
elemento principal da remoção da sujidade, e detergente. Existem hoje máquinas lavadoras que realizam essa função 
utilizando discos acessórios para a fricção. Após a lavagem, deve ser feito o enxágüe com água limpa para retirar os 
resíduos do detergente;  

 
Logo, a alternativa correta é a Letra A. Permanecendo assim o gabarito. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Gabarito: Letra C. NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
DGRH/DSS0/UNICAMP MEDICINA DO TRABALHO. Página 14. Disponível em: 
http://aemardf.org.br/wp-content/uploads/2011/09/primeiros-socorros-Prof.-Fabio-Gozo.pdf 
 
• Alternativa A: NÃO aplicar pomadas, líquidos, cremes ou outras substâncias sobre a queimadura. 
•  Alternativa B: NÃO arrancar tecido que estiver aderido à queimadura, apenas resfrie com água limpa ou soro 

fisiológico, deixando-o no local.   
• Alternativa C: Não romper as bolhas. Se houver bolhas grandes e o plasma estiver amarelado (é um meio de cultura), 

perfurar a bolha, mas manter a pele, fazendo curativo para evitar infecção.  
• Alternativa D: Se a área lesada for os pés ou as mãos, separá-los com rolos de gaze ou pano limpo umedecidos e APÓS 

ENFAIXÁ-LOS. 
Logo, a alternativa correta é a Letra C. Permanecendo assim o gabarito. 

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

 
 

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão é muito clara em seu enunciado quando afirma: “A condução das ações do controle vetorial de 
dengue no município pode ser efetuada por um gerente, coordenador ou responsável técnico vinculado à área de 
vigilância em saúde. Julgue os itens a seguir que tratam sobre aspectos operacionais devem ser considerados para o 
alcance de melhores resultados. ” Ou seja, a questão faz referência ao contexto operacional. Como todas as assertivas 
estão corretas, mantém-se o gabarito. Portanto, recurso improvido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O comando da questão é muito claro quando afirma: “Sobre a importância de conhecimento das 
serpentes, sabe-se que identificar o animal causador em um eventual acidente é procedimento importante. Neste sentido, 
julgue os itens a seguir. ” Ou seja, a questão pede que o Agente de Controle de Endemias tenha conhecimentos de 
serpentes. O primeiro item reza da seguinte maneira: “(...) A identificação pelo agente de endemia, porque possibilita a 
dispensa imediata da maioria dos pacientes picados por serpentes não peçonhentas.” O item segue o comando da 
questão, afirmando uma atividade do agente de endemia. Logo, mantém-se o gabarito da questão. Portanto, recurso 
improvido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo os Médicos sem Fronteiras, A cólera geralmente surge em contextos que envolvem superlotação 
e acesso inadequado à água limpa, coleta de lixo e banheiros. A doença causa diarreia profusa e vômitos, que podem levar 
à morte por desidratação intensa, por vezes, em questão de horas. Ainda Segundo o  índice saúde Na forma leve (mais de 
90% dos casos), o quadro costuma iniciar de maneira insidiosa, com diarréia discreta, sem distinção das diarréias comuns. 
Também pode apresentar vômitos. E ainda levando em consideração o portal do Saneamento Básico os sintomas iniciais 
da cólera são diarreia e vômitos. O mesmo relato é feito pela organização mundial da saúde, para atentar-se aos primeiros 
sintomas (náuseas, vômitos e diarreias) que são causas importantes de desidratação grave e morte em crianças. 
Levando em consideração que a Cólera é um agravo de saúde importante, doença de notificação compulsória e, ainda, 
problema grave de saneamento básico, é considerada como parte do conteúdo abordado pelo edital. 
FONTE: http://www.who.int/topics/cholera/publications/First%20steps%20Portuguese.pdf 
http://www.msf.org.br/o-que-fazemos/atividades-medicas/colera 
https://www.indicedesaude.com/artigos_ver.php?id=607 

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



CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo a Lei 11350/2006, O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de 
Combate às Endemias, nos termos desta Lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, na 
execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e 
órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. Entendendo que as atividades inerentes ao sistema 
único de saúde devem ser de conhecimento desses profissionais. A promoção de ações de educação para a saúde 
individual e coletiva são atribuições do ACE, estas descritas como objetivos do SUS no artigo 5º que discorre da seguinte 
maneira, São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Sendo 
as atribuições comuns do SUS citadas especificamente somente no Capítulo IV. 
 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11350.htm 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão é bastante clara, não cabendo recursos. Todas as afirmações são evidentes no Guia de Vigilância 
em Saúde (2014) como objetivos da vigilância epidemiológica frente ao tétano acidental. 
 
De acordo com o guia de Vigilância Epidemiológica – 6ª edição – São objetivos da Vigilância epidemiológica frente ao caso 
de tétano acidental: 
Objetivos: 

•      Monitorar o comportamento epidemiológico da doença. 

•      Avaliar a efetividade das medidas de prevenção e controle. 

•      Investigar, com qualidade, 100% dos casos suspeitos. 

•      Identificar grupos de risco. 

•      Analisar dados e adotar medidas de controle pertinentes. 

•      Produzir e disseminar informações epidemiológicas 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: “Realizar ações de promoção, proteção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 
envolvendo toda a complexidade da atenção à saúde” conforme disposto na afirmação do item III, é uma ação de vigilância 
epidemiológica e em saúde para doenças e agravos em geral, incluindo prioritariamente a hanseníase como agravo 
negligenciado de prioridade das políticas públicas em saúde, uma vez que a promoção, proteção, recuperação e 
reabilitação da saúde é princípio básico das atividades dirigidas à atenção básica (PNAB, 2011; Ministério da Saúde, 2014). 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 

CARGO: MERENDEIRA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Todos os funcionários devem apresentar hábitos de limpeza adequados, como: conservar as unhas curtas 
e limpas; ao chegar ao trabalho, deve-se lavar as mãos; lavar a cabeça com frequência e escovar bem os cabelos e ter a 
carteira de vacinação atualizada. Manter uma carteira de vacinação atualizada demonstra um ato de limpeza adequado, 
pois pode prevenir diversas doenças. Dessa forma, como todos os itens estão corretos, o gabarito segue inalterado. 

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

 



CARGO: MERENDEIRA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Aparelho sanitário é o equipamento ou as peças destinadas ao uso de água para fins higiênicos ou a 
receber águas servidas, como: banheira, mictório, bebedouro e lavatório. Dessa forma, todos os itens dessa questão estão 
corretos. Urge salientar, outrossim, que o assunto cobrado nessa questão está em conformidade com as normas do edital 
nº 001/2015, na parte higienização e desinfecção do ambiente, equipamentos e utensílios. Portanto, o gabarito segue 
inalterado. 

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

 
 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão é muito claro que afirma: “Sobre as normas de trânsito, assinale a alternativa 
INCORRETA.” 
Considerando todas as alternativas, somente a alternativa de letra “C” está incorreta, conforme segue: 
“C) Nas interseções e suas proximidades, o condutor poderá efetuar ultrapassagem.” 
Conforme o art. 33. da lei 9503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, afirma: “Nas interseções e suas 
proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem.” Portanto, vê-se que a alternativa de letra C está incorreta. 
Portanto, recurso improvido. 

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

 
CARGO: MOTORISTA CATEGORIA “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve um equívoco por parte da Banca no momento da montagem do gabarito da prova. Assim, recurso 
provido, com o gabarito correto sendo letra “C”. 

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

 
CARGO: MOTORISTA SOCORRISTA SAMU 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Tanto estados de hipoglicemia, hemorragia ou choque podem levar a Parada Cardiorrespiratória, porém, 
a definição de PCR é a cessação do funcionamento da bomba cardíaca que leva a cessação do trabalho do sistema 
respiratório, os estados de choque estão presentes em diversas complicações clínicas e seu mecanismo está associado ao 
aporte inadequado de oxigênio como mecanismo final, e não são todos os pacientes/vítimas de estados de choque que 
evoluem para PCR, sendo assim não caracteriza-se de PCR. 
Fonte:  
https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-Portuguese.pdf 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo a lei 9503  TRÂNSITO é movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias 
terrestres, segundo a Abrapso e a Universidade Federal de Sergipe, o deslocamento de pessoas ou coisas pelas vias de 
circulação, distinto de tráfego, que seria o mesmo trânsito, mas em missão de transporte. 
Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822011000300015 
http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/Anais_XVENABRAPSO/14.%20transporte%20p%DAblico%20coletivo.pdf 
 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm 

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

http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/Anais_XVENABRAPSO/14.%20transporte%20p%DAblico%20coletivo.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm


 
CARGO: MÚSICOS (TODOS) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Troca de gabarito para letra “A - Adeus, Feitiço da Vila e Palpite Infeliz” 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Os castratipassavam pela castração antes da puberdade para evitar que uma formação hormonal natural 
engrossasse as cordas vocais, e só existiam por uma lei da Igreja que proibia as mulheres de cantar em público, desse 
modo vozes especificamente femininas como sopranos e contralto eram executadas por eles”. 

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

 
CARGO: VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Gabarito: Letra B. Item 3.1.3. A compreensão COINCIDE. 
http://tudosobreseguranca.com.br/downloads/manualVigilante.pdf  
 
Logo, a alternativa correta é a Letra C. Permanecendo assim o gabarito. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Gabarito: Letra C. Página 9. Disponível em: 
 http://www.aems.edu.br/conexao/edicaoanterior/Sumario/2013/downloads/2013/3/40.pdf 
 

I- Fonte de informação: que produz a mensagem ou a sequência de mensagens que serão comunicadas;  
II- O transmissor: que transforma a mensagem em sinal apropriado ao canal, 
III- O canal: meio utilizado para transmitir o sinal do transmissor ao receptor;  
IV- O receptor: que transforma o sinal recebido em mensagem e a envia ao destinatário 
V- O destinatário: a pessoa a qual a mensagem é destinada. 

Logo, a alternativa correta é a Letra C. Permanecendo assim o gabarito. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Gabarito: Letra A. Item 33.3.4.7. Continuamente. 
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr33.htm 
 
33.3.4.7 O Vigia deve desempenhar as seguintes funções:  
a) manter CONTINUAMENTE a contagem precisa do número de trabalhadores autorizados no espaço confinado e 
assegurar que todos saiam ao término da atividade; 
b) permanecer fora do espaço confinado, junto à entrada, em contato permanente com os trabalhadores autorizados; 
c) adotar os procedimentos de emergência, acionando a equipe de salvamento, pública ou privada, quando necessário; 
d) operar os movimentadores de pessoas; e 
e) ordenar o abandono do espaço confinado sempre que reconhecer algum sinal de alarme, perigo, sintoma, queixa, 
condição proibida, acidente, situação não prevista ou quando não puder desempenhar efetivamente suas tarefas, nem 
ser substituído por outro Vigia. 
 
 
Logo, a alternativa correta é a Letra A. Permanecendo assim o gabarito. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 

http://tudosobreseguranca.com.br/downloads/manualVigilante.pdf
http://www.aems.edu.br/conexao/edicaoanterior/Sumario/2013/downloads/2013/3/40.pdf


CARGO: VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não especifica a falha do acionamento do gerador para que o candidato chegue a tal 
conclusão. Repare que mesmo que haja um curto ou outro motivo secundário de foco de incêndio, a falha do 
acionamento do gerador por si só não causaria o foco de incêndio, mas sim poderia desencadear problemas 
secundários que levariam a tal problema. Assim, única resposta correta, letra “C”. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O conteúdo da questão faz referência aos procedimentos de comunicação, previsto em edital. Conforme 
o manual do vigilante, no capítulo III, que trata de comunicação interpessoal, atendimento às pessoas com deficiência, 
comando e subordinação, disciplina e hierarquia e apresentação pessoal, pág. 33, afirma que “Afasia é um distúrbio central 
onde a evocação das palavras fica prejudicada, como vemos em alguns idosos, ou vítimas de acidente vascular cerebral, 
por exemplo.” Portanto, recurso negado. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo o Manual do Vigilante, Medidas Estáticas são barreiras e equipamentos utilizados no 
sistema de segurança que visam inibir e impedir ações criminosas, bem como garantir maior eficiência da atividade de 
vigilância patrimonial. Ex: Barreiras perimetrais, circuito fechado de TV, sistemas de alarmes, portas giratórias detectoras 
de metais, catracas eletrônicas, portinholas. Portanto, mantém-se o gabarito disponibilizado. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão apresenta vício na interpretação. Portanto, recurso provido. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 

CARGO: MOTOBOY 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  Pode-se afirmar que a letra (A) é a resposta correta; e que a linha dupla contínua e amarela concede  
 ênfase na proibição da ultrapassagem 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve a omissão da palavra “exceto”, portanto, a questão passou a ter três alternativas corretas, o que é 
permitido com base no edital, portanto, a questão deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
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