
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 

 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS  
1ª PARTE (SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E MÉDIO) 

 
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 nº 
01/2017, a Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 

 
Teresina (PI), 30 de julho de 2017 

 
Comissão Organizadora do concurso público 

 

 
             LEGENDA 

   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O termo cujo, somente é utilizado no sentido de posse, fazendo referência ao termo antecedente 
e ao substantivo subsequente. O termo cujo refere-se ao filho do amigo. 

Permanece inalterado o gabarito oficial. 

 

http://portugues.uol.com.br/gramatica/uso-pronome-cujo.html  

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/uso-pronome-cujo.htm  
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa B exprime a ideia do texto contida nos parágrafos: 

“ Os ricos estão ficando no mesmo lugar. E os pobres estão melhorando. Essa transformação é dramática e 
quem quiser percebê-la visualmente pode pegar o carro e dar uma volta pelos bairros periféricos das grandes 
cidades. É o endereço dos pobres. 

  Neles moram o operário, a empregada doméstica, o garçom. O que se descobrirá nesse passeio é 
que a vida dessa gente está mudando muito rápido. Os pobres empunharam a pá de pedreiro e estão reformando 
suas casinhas. Grandes redes de supermercado migraram para essas regiões, instalando lojas que, entre outras 
coisas, vendem produtos importados. As redes de fast food, que pescavam a clientela apenas na classe média, 
estão chegando. Apareceram locadoras de vídeo, casas que vendem eletrodomésticos, até shoppings. Um jardim 
de antenas parabólicas floresce em bairros modestos. Os publicitários já tratam essa turma de 'consumidores 
emergentes'.” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

http://portugues.uol.com.br/gramatica/uso-pronome-cujo.html
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/uso-pronome-cujo.htm


CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita a alternativa em que a palavra grifada não apresenta sentido 
figurado. A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B.  

Sentido Figurado é o sentido "simbólico", "figurado", que podemos dar a uma palavra. Quando seu significado é 
ampliado ou alterado no contexto em que é empregada, sugerindo ideias que vão além de seu sentido mais usual. 

Sugar tem o sentido figurado de: extorquir, tirar fraudulentamente, absorver 

Migrar significa: mudar periodicamente de lugar, região, país etc. 

A palavra migrar está definida de acordo com o sentido da frase. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 
 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/sugam  
 

https://www.dicio.com.br/migrar/  

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão, é a letra D. Portanto permanece 
inalterado o gabarito oficial. 

 

https://juliobattisti.com.br/artigos/office/ootexto010.asp  

http://www.ufpa.br/dicas/ms/wor-for.htm  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

 
 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O despacho é uma “Modalidade de comunicação que dá andamento a um pedido, de âmbito 
interno, para prestar informações a respeito de qualquer matéria e para encaminhamento de documento ou 
informação que tenha finalidade de cumprimento de alguma tarefa ou atividade.” Entretanto, o pedido de 
solicitação de informações da questão se refere a órgãos distintos e não no âmbito interno. Sendo assim, o 
documento correto deverá ser o Ofício, “modalidade de comunicação oficial cuja finalidade é o tratamento de 
assuntos oficiais entre autoridades de órgãos da Administração Pública, ou entre estas e particulares”.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O princípio da impessoalidade, apresentado expressamente na CF/88, apresenta quatro 
sentidos, sendo a vedação de promoção pessoal um deles: “ Vedação de promoção pessoal: Os agentes públicos 
atuam em nome do Estado. Dessa forma, não poderá ocorrer a pessoalização ou promoção pessoal do agente 
público pelos atos realizados. Esse significado decorre diretamente da disposição do §1º do Art. 37 da CF/88: § 
1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.”  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/sugam
https://www.dicio.com.br/migrar/
https://juliobattisti.com.br/artigos/office/ootexto010.asp
http://www.ufpa.br/dicas/ms/wor-for.htm


CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão solicita que seja apontada a sigla que se encontra redigida incorretamente, de acordo 
com as regras de redação oficial: De acordo com as regras de redação oficial temos que: “As siglas que são 
pronunciáveis, no mesmo corpo do texto e somente com a inicial maiúscula. Exemplo: Aisan, Opas, Depin, Ascom, 
Desai. (Exceções: CNEN e EMFA);” Face ao exposto, a sigla “OPAS” deveria ter sido redigida como “Opas”, sendo a 
alternativa B resposta da questão.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão apresenta um conceito da Qualidade, derivado do conceito em inglês “empowerment”: 
“Autoridade de decisão e ação atribuída aos funcionários de todos os níveis hierárquicos e funções, para a solução 
de problemas relacionados a produtos, serviços, processos e procedimentos, sem necessidade de prévia 
autorização do superior hierárquico. Inglês: Empowerment “ O conceito de descentralização se refere a: 

“Consiste na Administração Direta deslocar, distribuir ou transferir a prestação do serviço para a Administração 
a Indireta ou para o particular.” “É a circunstância na qual um ente central empresta atribuições a órgãos 
periféricos ou locais dotados de personalidade jurídica. Tais atribuições não decorrem da Constituição, mas do 
poder central que as defere por outorga (lei) ou por delegação (contrato).” Tratam-se de conceitos distintos mas 
muito confundidos. Face ao exposto, a alternativa que responde a questão é a letra D. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

 

 

CARGO: FISCAL DE MEIO AMBIENTE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C. 

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

 

 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA A/B 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As afirmativas I, II e III são verdadeiras, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro. 
Art. 20. Permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As afirmativas I, II e III são verdadeiras, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro. 
Art. 105. Permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 
 

 

 
 



CARGO: MOTORISTA CATEGORIA A/B 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha no enunciado da questão. Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita qual das alternativas representa um silvo breve. Entre as 
alternativas apresentadas a única que atende ao enunciado da questão é a letra B. Ambos os significados: 
“Atenção-Siga” ou apenas “Siga” estão corretos. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha no enunciado da questão. A mesma possui três alternativas corretas. Portanto fica 
anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa incorreta é  letra C, uma vez que a sinalização deve iniciar em um ponto em que os 
motoristas ainda não possam ver o acidente. A alternativa A: Manter dentro do possível as vias livres para o 
tráfego fluir, está correta. 
 

http://www.mestresdotransito.com.br/p/primeiros-socorros.html  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme Código de Trânsito Brasileiro, Art. 172, Atirar do veículo ou abandonar na via objetos 
ou substâncias é infração de natureza média. A alternativa correta é a letra C. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

 

CARGO: PORTEIRO SERVENTE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada o candidato deverá ser capaz de analisar as afirmativas em relação às 
obrigações do porteiro e identificar as que estão corretas. O mesmo alega que a alternativa III, o porteiro deve 
assegurar que os equipamentos de segurança estão em perfeitas condições está incorreta. Portanto constatamos 
que o porteiro deve assegurar, ou seja, garantir, tornar algo seguro, confiável e livre de perigo. Os equipamentos 
de segurança como câmeras, interfone, catracas, portão eletrônico, monitor de vídeo e outros devem estar em 
perfeitas condições de uso, porque senão dificulta ou impossibilita o trabalho do porteiro que é o responsável por 
zelar pela segurança. A alternativa não propõe que o porteiro tem a obrigação de orientar e coordenar o sistema 
de Segurança do Trabalho, como faz um Técnico de Segurança, sugerido pelo candidato, ou mesmo que o porteiro 
tenha a obrigação de consertá-los. É importante que todos os equipamentos do estabelecimento estejam ao seu 
alcance em perfeitas condições para uso. A resposta correta da questão é a alternativa (B), afirmativas I, II e III 
são verdadeiras. O recurso é improcedente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 
 

http://www.mestresdotransito.com.br/p/primeiros-socorros.html


CARGO: TÉCNICO DE RADIOLOGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da prova e a questão deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. Portanto troca-se o gabarito oficial 
de C para B. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: “A radiografia dos seios paranasais em mento-naso estará correta quando a parte petrosa dos 
ossos temporais estiver projetada tangenciando a borda inferior dos seios maxilares. “ 

 

-Tratado de Posicionamento Radiográfico e Anatomia Associado – 8ª Edição – Kenneth L. Bontrager 

http://tecnico-em-radiologia2011.blogspot.com.br/2011/11/posicionamento-da-face.html  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O erro ortográfico apontado pelo candidato não prejudica a resolução e interpretação da 
questão. 

Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Apesar de Hirtz ou  submentovértice  também ser para ver  arco zigomático  a alternativa que 
atende a todas as características do enunciado da questão é a letra C. Permanece inalterado o gabarito oficial. 

 

http://radiologia-tec.blogspot.com.br/2011/12/infero-superior-tangencial-arcos.html  

http://radiologia-tec.blogspot.com.br/2011/11/submentovertice-hirtz-cranio.html  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita a alternativa incorreta. O que confere a alternativa D.  

 - Planos Transversos (Horizontais): são planos que passam através do corpo em ângulos retos com os planos 
coronais e mediano. Divide o corpo em partes superior e inferior. 

- Cortes longitudinais: sagital, coronal e oblíquo. Esses cortes são feitos longitudinalmente na direção do eixo 
longitudinal do corpo ou de qualquer uma de suas partes. 

- Cortes transversais ou axiais: Os cortes são feitos em ângulo reto ao longo de qualquer ponto do eixo longitudinal 
do corpo ou de qualquer uma de suas partes. Imagens sagital, coronal e axial: As imagens por TC e de RM são 
obtidas nessas três incidências ou orientações comuns (Cortes de RM são mostrados). 

Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatomica  - KENNETH  BONTRAGER 

https://www.passeidireto.com/arquivo/23580040/tratado-de-radiologia-bontrager---5edicao  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 
 

http://tecnico-em-radiologia2011.blogspot.com.br/2011/11/posicionamento-da-face.html
http://radiologia-tec.blogspot.com.br/2011/12/infero-superior-tangencial-arcos.html
http://radiologia-tec.blogspot.com.br/2011/11/submentovertice-hirtz-cranio.html
https://www.passeidireto.com/arquivo/23580040/tratado-de-radiologia-bontrager---5edicao


CARGO: VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O registro de boletim de ocorrência em relação à possível crime deverá ser registrado junto à 
Polícia militar. A Polícia civil, conforme art. 144 da Constituição Federal, exerce papel de polícia judiciária. De 
acordo com o mesmo dispositivo legal, a polícia militar exerce a função de polícia administrativa, sendo 
responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo, e pela manutenção da ordem pública nos diversos Estados 
da Federação. Sendo assim, a alternativa que responde a questão é a letra C. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão solicita a forma de tratamento referente ao Secretário Municipal, e o pronome correto 
é Vossa Senhoria: “V. S.ª - Vossa Senhoria – usado em tratamentos cerimoniosos e respeitosos a pessoas com 
grande prestígio, como vereadores, chefes, secretários e diretores de autarquias. Este pronome é também 
utilizado em textos escritos oficiais, como correspondência comercial, ofícios e requerimentos.” Já o pronome 
Vossa Excelência é utilizado no tratamento de pessoas de alta autoridade: V. Ex.ª - Vossa Excelência – usado em 
tratamentos cerimoniosos e respeitosos a pessoas com alta autoridade, como o Presidente da República, 
ministros, senadores, deputados, embaixadores, etc. Face ao acima exposto, o gabarito da questão deverá ser 
alterado para alternativa A.  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão solicita que seja apontada, entre as alternativas apresentadas, uma proibição ao 
servidor público. De acordo com a Lei 8.112/90, as alternativas A, B e D apresentam deveres do servidor público 
de acordo com o art. 116, IV, VIII, XI, respectivamente. Apenas a alternativa C apresenta uma proibição ao servidor 
público, conforme art. 117, XV, sendo por isso, o gabarito da questão. Face ao exposto, o gabarito da questão 
deverá ser alterado de D para C. 

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

 
 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o CTB: PASSARELA é a “obra de arte destinada à transposição de vias, em desnível 
aéreo, e ao uso de pedestres”. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA  
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


