
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI 

 
 

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

 
NOTA: Retificação do recurso da questão 19 de informática para todos os cargos de nível 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 teste seletivo divulga o presente resultado. 
 

Teresina (PI), 24 de janeiro de 2018 
 

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: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o fundamento de que além da 
alternativa “A” dada pelo gabarito da banca, a alternativa  “C” também está correta.  Consta na alternativa “C” que 
o vocábulo “mesmo”, presente na frase “Mas Coleta também afirma que, mesmo com a lei, as mulheres continuam 
sofrendo mais preconceito no momento de uma segunda união.”,  tem valor de conformidade. Equivocado o 
Candidato. Neste contexto, o vocábulo mesmo tem valor de concessão. Isto é,  admite uma contradição ou um fato 
inesperado. A ideia de concessão está diretamente ligada ao contraste, à quebra de expectativa. Diferentemente, 
a ideia de conformidade  exprime uma regra, um modelo adotado para a execução do que se declarou 
anteriormente. Não é o caso. Por fim, o vocábulo “quase”, letra “A”, não tem outro valor semântico, senão a 
indicação de aproximação, fato que se aproxima de (...), mas não se realiza. Para isto, basta consultar o dicionário. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS  

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que além da letra “C” a 
alternativa “D” também está correta. A questão trata de transposição da voz passiva para a voz ativa. Neste caso, 
quando se faz a transposição, é necessário que se façam as adaptações. No caso a frase a ser transposta é “Essa 
injustiça demográfica (...) é acentuada por padrões comportamentais. ”. Assim “por padrões comportamentais ” 
que é agente da passiva no voz passiva passa ser sujeito na voz ativa. Logo, tem-se: “Padrões comportamentais 
acentuam essa injustiça demográfica”. O verbo deve ir obrigatoriamente para o plural concordando com o sujeito 
ativo que está no plural “Padrões comportamentais”. Assim, a única alternativa possível é a que está na letra “C”.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 



CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS  

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato com o seguinte requerimento: “Gostaria que a banca desse uma observada 
pra ver se realmente não houve algum erro nessa questão”. Não, não houve erro! Ademais, há outro recurso com 
o seguinte argumento: “SOLICITO ANULAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE GABARITO!”. Impossível o deferimento de 
recursos que apresentem solicitação de anulação de questão sem apresentar  um mínimo de justifica para tal. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS  

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato afirmando que não há termo destacado na questão, por isso pede sua  
anulação.  O enunciado da questão fala em fragmento em destaque que aparece. Ei-lo: “Até os 30 anos, a onda 
demográfica lhes é favorável.”.  Por fim, diz o recorrente que “A forma pronominal lhe refere-se ao objeto 
indireto.”. Não só, o pronome pessoal lhe(s) também pode funcionar como complemento nominal. É o caso da 
questão em que a forma pronominal “lhes” é complemento do nome/adjetivo “favorável”. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS  

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato afirmando que não há palavras nas alternativas que obedeçam à ordem: 
Paroxítona - paroxítona – paroxítona. Pois bem. As palavras a serem analisadas são “beneficiam” (be-ne-fi-ci-am) 
– paroxítona; “viúvos” (vi-ú-vos) – paroxítona;  e “etária” (e-tá-ria) – paroxítona. Logo, a alternativa que preenche 
o que se exige na questão é a letra “C”. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS  

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o recorrente requerendo a anulação da questão. Nada a reformar. Isso porque, na 
palavra “solidão” , o  /o/ expressa (representa) o fonema /u/, portanto, neste caso, classifica-se como semivogal 
na sílaba. Já no vocábulo “entanto”, o encontro “–nt” não é encontro consonantal, porque “n”, neste seguimento 
fonético, não expressa nenhum fonema, serve apenas como símbolo de nasalização. Já a palavra “viúvos” (L.18)  
não recebe acento por ser paroxítona. A regra de acentuação de palavras paroxítonas não contempla o acento em 
palavras paroxítonas terminada em “o”, seguido ou não de “s”. No caso, justifica-se o acento na palavra  “viúvos” 
por se tratar de um hiato tônico representado pela letra “u”, que forma sílaba sozinha e não está seguido de “nh”. 
Ademais, na palavra “homens” (L.5), o encontro “-ho” constitui exemplo de dígrafo. Isso porque o dígrafo consiste 
em um grupo de duas letras que representam um único fonema, independentemente de nasal ou oral. Convém 
assinalar que a letra “-h” integra o alfabeto brasileiro apenas como uma letra decorativa que mantém em razão 
da tradição da escrita, pois não expressa fonema algum. Assim, por não expressar fonema algum, não pode ser 
classificada como consoante. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS  
QUESTÃO: 03 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a mudança de gabarito da Letra “C” para a letra “A”, pois 
entende que esta é a alternativa correta, mas sem apresentar argumentos sólidos que justifiquem a mudança. 
Resta apontar que o próprio recorrente  transcreve trecho do texto que aponta para a situação de pessimismo da 
articulista, qual seja, “não quero daqui a quatro anos estar escrevendo que ultrapassamos a China. Mas acho que 
estarei”, ou seja, isso nada mais é do que a exteriorização na crença de que nada vai mudar e sim piorar. Isto é 
pessimismo. Ora, pessimismo consiste na tendência para ver e julgar as coisas pelo lado mais desfavorável; 
disposição de quem sempre espera pelo pior. Isso está muito bem retratado na frase transcrita pelo próprio 
recorrente. Não há como admitir a alternativa “A”, conformismo, porque conformismo é atitude ou tendência de 
se aceitar uma situação incômoda ou desfavorável sem questionamento nem luta; resignação, passividade. Não é 
o caso do texto que se caracteriza pela forte crítica a como é tratado o sistema penitenciário brasileiro. Entre 
tantas afirmações do texto que demonstram a crítica voraz da autora, inconformismo com a situação, convém 
atentar para a esta: “Vergonhosamente ultrapassamos a Rússia e já somos o terceiro país com maior número de 
encarcerados (atrás da China e dos EUA).”. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
PROVA: PORTUGUÊS  
QUESTÃO: 08 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato, entretanto sem especificar o que pretende, se a anulação da questão ou a 
mudança de gabarito. No entanto, nem uma nem outra possibilidade seria possível uma vez que o próprio 
recorrente ratifica a ideia de que a conjunção adversativa colocada na análise da questão funciona como uma 
ressalva. Diz o recorrente: “UMA RESSALVA É REMETIDA  A ALGO QUE FOI FALADO ANTERIORMENTE PARA 
CORRIGIR”, ou seja, apresenta algo diverso do que foi anteriormente dito, isso é contrariar, apresentar algo 
contrário, é adversidade. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
PROVA: PORTUGUÊS  
QUESTÃO: 10 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato, entretanto sem especificar o que pretende, se a anulação da questão ou a 
mudança de gabarito. No entanto, nem uma nem outra possibilidade seria possível uma vez que a expressão “de 
entender o seu ato criminoso.” É complemento nominal do adjetivo “capaz”. Já a expressão “de pessoas presas” é 
restritiva do substantivo “número”, funcionando, assim, como adjunto adnominal. Equivocada a análise sintática 
do candidato. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
PROVA: PORTUGUÊS  
QUESTÃO: 11 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato, entretanto sem especificar o que pretende, se a anulação da questão ou a 
mudança de gabarito. No entanto, nem uma nem outra possibilidade seria possível uma vez que o objeto da 
irresignação do candidato está centralizado na falta de compreensão dele sobre o enunciado da questão. 
Considerando não haver nenhum erro na questão e que esta está clara quanto ao seu objetivo, não há o que 
reformar. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
PROVA: PORTUGUÊS  
QUESTÃO: 13 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a anulação da questão. Argumenta que a Letra “C” também 
apresenta pronome relativo, o que levaria a questão a ter duas alternativas corretas, “A” e “C”. Errada a análise do 
Candidato. O vocábulo “que” da alternativa “C” nada mais é do que uma conjunção integrante que introduz uma 
oração subordinada substantiva completiva nominal. Aqui, neste tópico, o Candidato demonstra não saber a 
diferença entre um pronome relativo e uma conjunção integrante. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 



CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: INFORMÁTICA  
QUESTÃO: 16 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: RECURSO SEM FUNDAMENTAÇÃO. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
PROVA: INFORMÁTICA  
QUESTÃO: 17 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O BACKUP DIÁRIO NÃO É NECESSÁRIO NENHUM TIPO DE TÉCNICA ESPECÍFICA, MAIS APENAS 
O USUÁRIO REALIZAR O BACKUP DO DIA SEM UTILIZAR RECURSOS MAIS AVANÇADOS DE SEGURANÇA. O ITEM 
1 CAUSA O ERRO DO BACKUP DIÁRIO. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
PROVA: INFORMÁTICA  
QUESTÃO: 19 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 
JUSTIFICATIVA: O ITEM III ESTÁ INCORRETO POIS REFERE-SE AO TIPO DE HANSOWARE (EXIGE PAGAMENTOS 
NA FORMA DE BITCOIN) JÁ O TIPO INFORMADO HIJACKERS NÃO EXIGE PAGAMENTOS, MAIS APENAS 
BLOQUEIA OS DADOS OU ALTERA SITES DE NAVEGAÇÃO. 
CONCLUSÃO: Gabarito alterado para letra “B”  
PROVA: INFORMÁTICA (RETIFICADO EM 24 DE JANEIRO DE 2018) 
QUESTÃO: 19 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: ITEM I – SPYWARE – São programas espiões que armazenam dados e hábitos de 
navegação do usuário para repassa-los a terceiros, sem, obviamente, o conhecimento do usuário. 
Resposta: CORRETO. São funções do Spyware.  
Fonte: Informática para concursos. (Emannuelle Gouveia Rolim, Editora jusPodivm) 
ITEM II – ADWARE – São programas que buscam vulnerabilidades na rede. Podem ser usados para invasões 
ou para que as vulnerabilidades, ao serem descobertas, possam ser corrigidas. 
Resposta: INCORRETO. A função do Adware é executar ou baixar automaticamente uma propaganda na 
máquina do usuário, sem autorização prévia do mesmo.  
Fonte: Informática para concursos. (Emannuelle Gouveia Rolim, Editora jusPodivm) 
ITEM III – HIJACKERS – Criptografam o conteúdo de um disco (total ou parcial) e os responsáveis pelo 
ataque exigem pagamento de resgate para devolver o acesso as informações. 
Resposta: INCORRETO. Hijackers são programas que modificam a página inicial do navegador e, muitas 
vezes, também redirecionam toda a página visitada para uma outra página escolhida, ou seja, sua 
principal função é vender os cliques que os usuários faz nessas páginas, o que gera lucro para o criador do 
hijacker. 
Fonte: Informática para concursos. (Emannuelle Gouveia Rolim, Editora jusPodivm) 
 
CONCLUSÃO: Após análise das assertivas acima com suas respectivas argumentações, o gabarito correto da 
questão 19 de informática é a letra “A”.  
 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Todos os itens estão incorretos. 
 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 



CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A afirmação se refere a Direção Corretiva e não Preventiva. 

Segue os conceitos: 
Um motorista na defensiva é aquele que dirige tomando em consideração a falta de habilidade e de conhecimentos 
do "outro motorista", é o que reconhece não possuir nenhum domínio sobre as ações imprevisíveis de outros 
motoristas, dos pedestres, nem sobre as condições do tempo e das vias públicas, e que, portanto, desenvolve 
várias práticas defensivas, evitando ou reduzindo a possibilidade de ser envolvido em acidentes de trânsito. A 
direção consciente, a utilização da legislação, de conhecimentos técnicos e de ações corretamente condicionadas, 
desenvolvem o hábito de dirigir na defensiva, evitando acidentes. Em resumo, o motorista defensivo dirige com 
educação, eficiência e segurança. 
A) PREVENTIVA 
É quando o condutor desde o momento que assume a direção de um veículo, avalia suas condições física e mental, 
as condições da via, do veículo, do tempo, evitando acidentes ao trafegar com as devidas margens de segurança. 
Dirigindo preventivamente, o condutor consegue observar, prever e reagir no tempo certo e de acordo com as 
condições do trabalho. 
B) CORRETIVA 
É a reação do condutor, através de ações corretamente condicionadas, ao se defrontar com uma situação de 
emergência ou perigo, a fim de evitar acidentes. 
Exemplo: 
Retirar o pé do acelerador para controlar uma derrapagem; 
Aliviar o pé sobre o freio para controlar um travamento de roda; 
http://autoescolaserrinha.comunidades.net/index.php  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
 

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 31 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 
JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão. Portanto fica anulada a questão. 
CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 

 

 
 
 

CARGO: CUIDADOR DE ALUNO PNE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato o mesmo deverá, de acordo com o enunciado, identificar 
nas afirmativas quais são os objetivos do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças 
e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, e depois assinalar a alternativa correta.  O candidato alega 
que, a afirmativa (II), extinguir as grandes unidades de acolhimento é incorreta. Ao analisarmos, constatamos 
que: a preservação dos vínculos familiares e comunitários é um dos aspectos fundamentais do acolhimento de 
crianças e adolescentes, fundamentado na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no 
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária, nas Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e na Lei da Adoção. 
A orientação de preservação de vínculos familiares e comunitários vem norteando as políticas públicas nas duas 
últimas décadas, opondo-se à prática de institucionalização de crianças e adolescentes, que contribui ainda para 
o afastamento familiar e comunitário. A promoção da convivência familiar e comunitária é atribuição conjunta 
dos Serviços de Acolhimento Institucional (SAI) e da rede socioassistencial que inclui o Poder Judiciário, o 
Ministério Público (MP), os Conselhos Tutelares (CT) e dos Direitos. O Plano propôs a implementação de 
alternativas não institucionais de acolhimento, como os programas de famílias acolhedoras, no sentido de 
propiciar a convivência familiar e comunitária, mesmo para as crianças e os adolescentes afastados 
temporariamente de suas famílias de origem. O grande enfoque do Plano é dissolver a ação dos “abrigos” e “casas 
de passagens” direcionando essas crianças e adolescentes a famílias acolhedoras.  A afirmativa (II) está correta, 
sendo assim a alternativa (A) é a resposta da questão. Permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

http://autoescolaserrinha.comunidades.net/index.php


 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O candidato interpôs recurso alegando que a alternativa D também se encontra incorreta. 

A questão foi baseada no Manual de Procedimentos de Vacinação (2014), do Ministério da Saúde, que em sua pg, 
assim dispõe: 

“Notas: 

• Não administre mais de duas gotas. 

• Para não contaminar o bico da bisnaga, evite que o bico tenha contato com a boca do usuário. Caso isso aconteça, 
despreze o restante das doses, conforme orientação dada neste Manual (na Parte III, tópico 4), registrando o número 
de doses desprezadas para subsidiar a avaliação da utilização das vacinas. 

• Espere o usuário engolir a vacina. Se ele cuspir ou regurgitar, repita a dose imediatamente. 

• Não é necessário fazer intervalo entre a alimentação (inclusive leite materno) e a administração da vacina. “ 

O candidato apresentou bibliografia da Sociedade Brasileira de Imunização (SBIM), “Imunização tudo o que você 
sempre quis saber” publicado em 2016, página 120, que disciplina a matéria de forma divergente: 

“Cuidados antes, durante e após a vacinação:  

(...) 

VOP — É aconselhável interromper a amamentação por uma hora antes e depois da administração da vacina. Se 
o bebê golfar ou vomitar, é preciso repetir a dose.” 

Face ao acima exposto, considerando que existem duas bibliografias conceituadas dispondo de forma divergente 
sobre o mesmo tema, a questão deverá ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

CARGO: AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Após análise de recurso constatou-se que o mesmo é improcente. 

Na parte vaga deve-se colocar a água morna. Colocando água morna não queima a erva-mate e não deixa o 
chimarrão amargo. 

A questão se trata de conhecimento básico para se preparar um chimarrão de forma correta. 

Fonte: Indústria E Comércio de Erva-Mate Mazutti LTDA 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

CARGO: AUXILIAR DE COZINHA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro material 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Após análise de recurso contatou-se que independente de se saber a língua inglesa, o auxiliar 
deve ter conhecimento do termo e a que ele se refere. O auxiliar deve entender o que poderia ser pedido por um 
chefe de cozinha. 

Como pode ser visto no link abaixo, o material (apostila) se refere ao cargo de auxiliar de cozinha. Portanto é um 
conhecimento que se espera de um bom auxiliar de Cozinha. 

https://pt.scribd.com/document/244017025/APOSTILA-AUXILIAR-DE-COZINHA-docx  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

https://pt.scribd.com/document/244017025/APOSTILA-AUXILIAR-DE-COZINHA-docx


PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Após análise de recurso contatou-se que a única alternativa que atende ao enunciado da questão 
é a letra C. A letra A está incorreta, uma vez que, cozimento em líquido (fervura), Consiste em submergir o 
alimento em meio aquoso (água, fundo, caldo) fervente, até que esteja apto para consumo. Podem ser adicionados 
temperos e outros ingredientes para melhorar o sabor. A 100°C acontece a fervura propriamente dita, na qual se 
pode cozinhar vegetais, massas, raízes e algumas carnes. A letra C está correta. Brasear é o método de cocção 
lento, que utiliza chama ou forno, visando dar um colorido ao alimento, mantendo o suco no seu interior. Na 
primeira etapa o alimento é submetido à alta temperatura em uma panela ou assadeira sem tampa, aquecida com 
gordura, para corar bem; o restante da cocção é realizado em forno quente a 180°C, por um período de tempo 
prolongado, com a adição de um líquido e com tampa. Após o preparo, o líquido restante deve ser peneirado e 
reduzido para a produção de um molho. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi baseada na Constituição Federal Brasileira que assim dispõe: 

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.   

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados 
os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:       

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, 
ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;” 

Face ao acima exposto, considerando que não existe erro na questão, sendo o seu único gabarito a alternativa C, 
recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi baseada no Manual de Redação de Correspondência e atos oficiais que assim 
dispõe: 

“A concisão é a característica de transmitir o máximo de informações com um mínimo de palavras, fazendo 
desaparecer do texto os excessos lingüísticos que nada acrescentam a essas informações. Para se produzir um 
texto conciso é necessário: 

a) conhecer o assunto sobre o qual se escreve; 

b) eliminar palavras inúteis, redundâncias e passagens que nada acrescentam ao que foi dito; 

c) manter o emprego cuidadoso de adjetivos, sem exageros; 

d) articular a linguagem, técnica ou comum, de modo que enseje perfeita compreensão do objetivo do texto; 

e) expressar a idéia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia 
com propósito meramente estilístico; 

f) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao texto; 

g) construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis; 

h) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando preferência ao presente ou 
futuro simples do presente; 

i) usar os recursos de pontuação e as regras gramaticais e ortográficas de forma correta e sensata, evitando os 
abusos de caráter estilístico; (...)” 

 



A alternativa A é a única que se encontra incorreta pois para se ter uma concisão em um texto é aconselhável que 
“as orações sejam construídas na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis.” 

Face ao acima exposto, considerando que não existe erro na questão, sendo o seu único gabarito a alternativa A, 
recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

CARGO: AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato apresenta duas questões sobre o mesmo tema, mas com métodos de arquivamento 
diferentes como argumentação para mudança de gabarito da questão. A questão do concurso de Penalva trouxe 
o conceito do método de arquivamento numérico enquanto a questão de Floriano abordou o método ideográfico, 
também conhecido como classificação por assunto. 

O conceito dos dois métodos se difere completamente: 

“Método numérico 

Quando o principal elemento de classificação de um documento é um número (por exemplo: processes, legislação, 
documentos protocolados etc.), a melhor forma de organização para o arquivo é o método numérico. 

Método ideográfico: É um sistema utilizado quando o assunto de que se trata o documento é mais importante do 
que o nome, endereço, entidade ou ordem cronológica. Portanto, consiste em arquivar o documento de acordo 
com o assunto que o caracteriza.” 

Face ao acima exposto, considerando que não existe erro na questão, sendo o seu único gabarito a alternativa B, 
recurso indeferido.   

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: AGENTE DE PORTARIA E VIGILÂNCIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A Moralidade 

 

A Moral é o conjunto das normas, regras e conceitos adotados para orientar a convivência sadia entre as pessoas. 
Ter moral significa ser uma pessoa honesta, boa, virtuosa e ética. 

São atos imorais aqueles que impedem uma pessoa de cumprir com suas obrigações contratuais e faltar com o 
respeito às pessoas no ambiente de trabalho. 

É obrigação do profissional de Portaria estar bem atento a todas as suas atitudes no trabalho para poder andar 
sempre de "cabeça erguida", como se diz popularmente. 

 

https://pt.scribd.com/doc/52008072/CURSO-DE-AGENTE-DE-PORTARIA-PORTEIRO  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta correta é letra A: O agente de portaria nunca deve utilizar o telefone de serviço para 
tratar de assuntos pessoais, inclusive em situações de urgência. 

 

Quando a afirmação diz “Nunca”, e até mesmo em “situações de urgência”, a orientação se torna irracional, radical, 
injusta e arbitrária, pois em casos de urgência, claro, normal e evidente que esse telefone pode e deveria ser usado. 

 

https://pt.scribd.com/doc/52008072/CURSO-DE-AGENTE-DE-PORTARIA-PORTEIRO  

https://pt.scribd.com/doc/52008072/CURSO-DE-AGENTE-DE-PORTARIA-PORTEIRO
https://pt.scribd.com/doc/52008072/CURSO-DE-AGENTE-DE-PORTARIA-PORTEIRO


 

“IV. REGRAS GERAIS DE USO DE TELEFONES” 

 

IMPORTANTE: Nunca utilize o telefone de serviço para tratar de assuntos pessoais, salvo em situações de 
urgência.” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: AGENTE DE PORTARIA E VIGILÂNCIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Em hipótese alguma um agente de portaria ou qualquer outra pessoa, tem o direito de violar a 
correspondência de alguém. Sendo assim a alternativa correta é a letra B. 

No dia a dia o agente de portaria, tanto na recepção de visitantes, quanto no atendimento interno do 
estabelecimento no qual ele trabalha, pode sim lhe dar situação de efetuar transferências de ligações. 

 

Atribuições Básicas do Agente de Portaria 

 

https://pt.scribd.com/doc/52008072/CURSO-DE-AGENTE-DE-PORTARIA-PORTEIRO 

 

1. Identificar os colaboradores da organização, consoante normas estabelecidas; 

2. Recepcionar clientes, fornecedores e o público em geral, solicitando identificação, registrando dados relativos 
à visita, interagindo com o visitado para autorização e prestando informações quanto ao acesso até a área de 
destino; 

3. Fazer a recepção, o registro e o encaminhamento de correspondências e encomendas; 

4. Observar atentamente movimentos nas proximidades do posto de trabalho, adotando os procedimentos 
cabíveis, em caso de ocorrências suspeitas; 

5. Efetuar registros de ocorrências anormais no livro para esse fim; 

6. Efetuar o controle de entrada, saída e realizar as vistorias em veículos quando estabelecido pelo empregador; 

7. Efetuar transferências de ligações para os setores de destino; 

8. Cumprir e fazer cumprir todos os procedimentos de segurança pertinentes a sua função; 

9. Zelar pela correta comunicação, quando da prestação de informações; 

10.Quando previsto, monitorar através de câmeras de vídeo a circulação interna/externa da organização. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Ocorrência, vem do verbo ocorrer. Significa o fato de acontecer alguma coisa. Como nos próprios 
exemplos citados, pode ocorrer várias acontecimentos: Ocorrência de furto, ocorrência de roubo, ocorrência de 
explosões, ocorrência de batida de veículo, e acrescentamos aqui, ocorrência de sinistro. 

Sendo assim no contexto da profissão de um agente de portaria e conforme bibliografia abaixo, a resposta correta 
é a letra D, Sinistro que é a ocorrência de “todo fato eventual que causa danos a pessoas ou coisas, tais como: 
incêndio, inundações, naufrágios, enchentes, terremotos, explosões, furto ou roubo, batida de veículo, etc.” 

E assim como esse termo é usualmente e cotidianamente usado no meio do ramo de Seguros, e sendo a função de 
agente de portaria relacionada à segurança, é correto o termo Sinistro, para as eventualidades que causem danos 
à pessoas ou coisas.  

O conteúdo a que se refere a questão consta do programa de provas disposto no edital. Conhecimentos básicos 
inerentes à área de atuação Registro de eventos. 

 

https://pt.scribd.com/doc/52008072/CURSO-DE-AGENTE-DE-PORTARIA-PORTEIRO  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

https://pt.scribd.com/doc/52008072/CURSO-DE-AGENTE-DE-PORTARIA-PORTEIRO


CARGO: AGENTE DE PORTARIA E VIGILÂNCIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Espera-se de um bom profissional uma atitude pró-ativa. O Agente de Portaria não é um mero 
observador estáticos no seu posto de trabalho. Como é um agente de segurança do estabelecimento no qual está 
responsável, é esperado, e é normal a sua atenção e vigilância também quanto a segurança nos aspectos físicos, 
como prestar atenção a eventuais riscos de incêndio por acúmulo de lixo, estopa ou panos usados, inclusive os 
riscos de curto circuito nas dependências internas, devendo obrigatoriamente conhecer o local das chaves 
elétricas gerais do prédio, e não somente quanto aos aspectos de pessoas (identificação, entrada e saída). 

O que um Agente de Portaria não tem o direito, como qualquer outra pessoa é forçar a abertura de pertences de 
qualquer pessoa. Sendo assim a resposta correta é a letra A. 

 

Ações Preventivas de Segurança do Agente de Portaria 

 

https://pt.scribd.com/doc/52008072/CURSO-DE-AGENTE-DE-PORTARIA-PORTEIRO  

 

10.Prestar atenção a eventuais riscos de incêndio por acúmulo de lixo, estopa ou panos usados, inclusive os riscos 
de curto circuito nas dependências internas, devendo obrigatoriamente conhecer o local das chaves elétricas 
gerais do prédio; Investigar, imediatamente, a origem de qualquer fumaça ou odor estranho, verificando a 
anormalidade e tomando as providências cabíveis; 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão é clara ao definir a referência da frase citada, e segundo o filósofo francês Roland 
Barthes, um profissional de talento é aquele que soma 2 pontos de esforço, 3 pontos de talento e 5 pontos de 
caráter. Daí, conforme as várias referências abaixo, a conclusão é que o perfil dos profissionais exigido pelas 
empresas, não está centrado em suas capacidades técnicas apenas, ele terá de ser ético. Moralista, diz-se de, ou 
pessoa que segue e prega com rigidez os preceitos de retidão moral. Que ou quem escreve a respeito dos bons 
costumes. Conforme os links abaixo, ética e moral, são conceitos diferentes: 

 

 

https://pt.slideshare.net/luiz2011/aula-4-noes-de-tica-profissional-verso-online  

 

https://pt.scribd.com/presentation/258565677/Nocoes-de-Etica-Profissional  

 

http://www.gestaohoje.com.br/blog_gh/index.php/2000/09/04/a-pessoa-etica-no-lugar-certo/  

 

https://pt.linkedin.com/pulse/ética-nas-organizações-carlos-eduardo-de-carvalho  

 

https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/etica-e-moral-qual-e-a-diferenca.htm  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
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CARGO: AGENTE DE PORTARIA E VIGILÂNCIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Após análise de recursos, constatou-se que de modo algum se espera de um profissional e ou 
qualquer pessoa, que seus princípios e decisões sejam pautadas pela opinião, afirmação e validação da maioria. O 
comportamento ético de um profissional não pode ser corrompido, porque a maioria faz, age e pensa de uma 
maneira, e ele de outra. Os seus princípios e as suas tomadas de decisões devem ser assumidos e tomadas ainda 
que isso implique em ficar contra a maioria. Assim, a afirmação II é falsa e a alternativa correta é a letra D. 

 

https://pt.slideshare.net/luiz2011/aula-4-noes-de-tica-profissional-verso-online  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
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