
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA 

 
 

RESPOSTA AOS RECURSOS 
RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS  

 
Tendo em vista a divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, e atendendo à solicitação de 

alguns candidatos que impetraram recursos contra tal resultado, nos moldes estabelecidos no Edital nº 
01/2018, a Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 

 
Teresina (PI), 30/03/2019 

 
Comissão Organizadora do concurso público 

 

 
             LEGENDA 

   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 

 

MATEMÁTICA FUNDAMENTAL 

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO 

JUSTIFICATIVA: Alternativa correta letra C = 60 
CONCLUSÃO: Gabarito Oficial após recursos letra “C” 

 

 

PORTUGUÊS  NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS  

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: (...)Caso a teoria da relatividade especial estivesse correta, a teoria da gravidade de 
Newton estaria errada (PARÁGRAFO 6); (...)Porém, o “erro” de Einstein talvez tenha possibilitado 
mais avanços da ciência contemporânea do que qualquer outro acerto. E, mais recentemente, 
cientistas reconheceram que ele não estava tão errado assim, pois pode existir uma constante 
cosmológica agindo de forma inversa à força da gravidade. 
(PARÁGRAFO 11) 

Nesses e em outros trechos é possível perceber o “sistema” em que as teorias estão inseridas, onde uma 
verdade esta inteiramente ligada à outra, possibilitando que uma tese seja confirmada ou reconhecida como 
“erro”. Ou seja, cada descoberta acaba por desencadear novas descobertas, comprovações ou refutações 
de “verdades”. 

1. “Voltando ao exemplo de Einstein, depois de formular a teoria da relatividade geral, ele se deu conta de 
que ela descrevia um universo em expansão, contrariando o que até então se acreditava. Para dar conta 



desse problema (e preservar a concepção de universo estático), Einstein mudou as equações e introduziu 
uma variável chamada constante cosmológica, que impediria a evolução do cosmos”. (9º parágrafo). De 
acordo com essas ideias, pode-se concluir que: 
a) As ideias de Einstein foram derrubadas no método indutivo quando confrontada pela teoria do Universo 
Estático. 
b) As verdades na ciência estão inseridas em um sistema, sendo verdades interdependentes e 
interligadas. 
c) As verdades trabalhadas na ciência nunca podem ser taxadas como relativas, na verdade, trata-se de 
erros aceitáveis até que outro erro a substitua. 
d) Trabalhar com ciência requer mais do que esforço físico, intelectual, requer sorte também. 
 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: QUESTÃO DEVERÁ SER ANULADA. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O sentido das aspas é realmente dizer que o “erro” não foi tão errado assim, ou seja, seria 
o contrário, um acerto. Não há sentido pejorativo ou desagradável, até porque esse “erro” seria agradável. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede a alternativa que apresente uma palavra que não seja grafada com “S”, e a 
mesma apresenta alternativa que responde corretamente o que se pede, alternativa B.  

Recurso claramente infundado, se existe a palavra QUIS escrita com ”Z”, não exclui o fato de que também a 
mesma esteja certa com “S”. 

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

 
 

ASSISTENTE DE PLENÁRIO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão trata sobre o conceito de Direito Administrativo, e está presente no 

seguinte tópico do edital programático: “Noções de Direito Administrativo: Estado, Governo e 

Administração Pública: CONCEITOS, elementos, poderes, natureza, fins e princípios”.  

Dessa forma, o gabarito segue inalterado. 

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

 
 
 
 
 



 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Questão deverá ser anulada. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 
 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA  
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