
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-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 FUNDAMENTAL E MÉDIO (ATUALIZADO) 

 
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), 17 de junho de 2019 
 

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: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo anulação da questão, sob o argumento, apenas, de que “a 
resposta contradiz com o texto”.  Para que se anule uma questão objetiva em um concurso público, é necessário 
que ela esteja eivada de erro tão grave que chega a ser grotesco. Não é o caso. Ademais, a ausência de apresentação 
de um argumento analítico consistente proporciona óbice à pretensão do recorrente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo anulação da questão, sob o argumento, apenas, de que as 
alternativas são iguais do ponto de vista sinonímico. Equivocado o recorrente. Relação sinonímica entre palavras 
se resolve com o dicionário que apresenta alternativa de palavras com o mesmo valor de significado. Não é o caso 
da questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a alternativa “B“. 
Impossível, pois a expressão “de ninguém” (L.3), para análise comparativa,  desempenha a função de adjunto 
adnominal, enquanto a expressão “de raça” (L.18) desempenha função de complemento nominal. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  



PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo anulação da questão, sob o argumento, apenas, de que “a 
questão tem duas respostas letra b,c.”.  Para que se anule uma questão objetiva em um concurso público, é 
necessário que ela esteja eivada de erro tão grave que chega a ser grotesco. Não é o caso. Ademais, a ausência de 
apresentação de um argumento analítico consistente proporciona óbice à pretensão do recorrente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo anulação da questão, porém apenas discorda do gabarito 
apresentado preliminarmente pela banca.  Para que se anule uma questão objetiva em um concurso público, é 
necessário que ela esteja eivada de erro tão grave que chega a ser grotesco. Não é o caso. Ademais, a ausência de 
apresentação de um argumento analítico consistente proporciona óbice à pretensão do recorrente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa 
“B“. Impossível, pois a expressão “antigamente”, letra “B”,  é advérbio e não adjetivo, como quer a questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo anulação da questão, porém apenas discorda do gabarito 
apresentado preliminarmente pela banca, demonstrando desconhecer as relações semânticas das palavras no 
contexto em que se inserem. Para que se anule uma questão objetiva em um concurso público, é necessário que 
ela esteja eivada de erro tão grave que chega a ser grotesco. Não é o caso. Ademais, a ausência de apresentação 
de um argumento analítico consistente proporciona óbice à pretensão do recorrente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo anulação da questão, porém apenas discorda do gabarito 
apresentado preliminarmente pela banca. Para que se anule uma questão objetiva em um concurso público, é 
necessário que ela esteja eivada de erro tão grave que chega a ser grotesco. Não é o caso. Ademais, a ausência de 
apresentação de um argumento analítico consistente proporciona óbice à pretensão do recorrente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a alternativa “C“. 
Impossível, pois as aspas, letra “C”,  das linhas 7 e 72 indicam uma citação direta e não indireta como consta na 
alternativa. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  



PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa 
“B“. Impossível, pois, na letra “B”, a palavra “car-vo-a-ri-as” não possui ditongo. Ademais, há o candidato que 
recorre requerendo a anulação da questão.  Alega que na palavra “utilizam” (L.42) não há a ocorrência ditongo 
decrescente. Engana-se o candidato, pois há de se levar em consideração a pronúncia. Neste caso, veja a 
transcrição fonológica:  /u/ /t/ /i/ /l/ /i/ /z/ /a/ /u/. É isso que se ouve: [utilizãu]. Logo a última sílaba apresenta 
um ditongo decrescente cuja semivogal se representa por um sinal gráfico diferente, “ /m/”. Já  na palavra 
“fazendas” (L.44), já a ocorrência de dígrafo na sílaba [zen], em que se ouve /ze/ com /e/ nasalizado, pois “n” 
representa símbolo de nasalização.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo anulação da questão, porém apenas discorda do gabarito 
apresentado preliminarmente pela banca. Raiz primária é o termo de sentido mínimo de onde parte a significação 
da palavra, portanto a palavra “propriedade” parte de “próprio”, neste sentido na expressão exemplificativa “ele 
próprio”, “próprio” é pronome demonstrativo com valor enfático. Já a palavra ““Infelizmente” parte de “feliz” que 
é adjetivo. Vale uma pesquisa na gramática que trata do estudo das classes gramaticais. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “B” para a alternativa “A“. 
Impossível, pois, na letra “A”, o verbo auxiliar está no pretérito imperfeito e, neste caso, o tempo composto tem 
como correspondente modo-temporal a forma verbal simples no pretérito mais-que-perfeito, enquanto a forma 
simples correlata para análise encontra-se no pretérito perfeito.  Sobre o tema, a gramática resolve no tema 
tempos compostos. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo anulação da questão, sob o argumento, apenas, de que “o texto 
em nenhum momento deixa explicita e nem implícito que o estado não tem o direito de impor sanção”.  Para que 
se anule uma questão objetiva em um concurso público, é necessário que ela esteja eivada de erro tão grave que 
chega a ser grotesco. Não é o caso. Ademais, a ausência de apresentação de um argumento analítico consistente 
proporciona óbice à pretensão do recorrente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que as questões “B” e “C” 
também podem ser consideradas corretas. Para que se anule uma questão objetiva em um concurso público, é 



necessário que ela esteja eivada de erro tão grave que chega a ser grotesco. Não é o caso. Ademais, a ausência de 
apresentação de um argumento analítico consistente proporciona óbice à pretensão do recorrente. O que se extrai 
dos argumentos trazidos pelo recorrente é que ele desconhece o assunto tema da questão. por sua vez a 
alternativa dada como certa pela banca, letra “A”, que apresenta a palavra “sejam”.  Para responder à questão, há 
de levar em consideração a pronúncia. Neste caso, veja a transcrição fonológica:  /s/ /e/ /j/ /a/ /u/ . É isso que 
se ouve: [sejão]. Logo a última sílaba apresenta um ditongo decrescente cuja semivogal se representa por um sinal 
gráfico diferente, “/m/”. Já  na palavra “Santo”,  há a ocorrência de dígrafo na sílaba [san], em que se ouve /sã/ 
com /a/ nasalizado, pois “n” representa símbolo de nasalização. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito, porém sem razão, pois A raiz primária 
de formação da palavra “atualmente” é atual” que é adjetivo. Já palavra  “privatização”  vem de “privado”, adjetivo. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo anulação da questão, porém apenas apresenta discordância do 
gabarito apresentado preliminarmente pela banca.  Para que se anule uma questão objetiva em um concurso 
público, é necessário que ela esteja eivada de erro tão grave que chega a ser grotesco. Não é o caso. Ademais, a 
ausência de apresentação de um argumento analítico consistente proporciona óbice à pretensão do recorrente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão é clara em dizer que o lixo é recolhido diariamente e no mês da um valor de 20.000 
KG. 

Tanto no enunciado quanto na pergunta é colocado que a quantidade é mensal. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão 18 da prova de Vigia já é a letra A. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O resultado da operação pedida é: 

7/5 – 3/10 + 9/2 = 



14/10 – 3/10 + 45/10 = 

56/10 = 28/5 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 83/10 = 8/10 x 10/10+3/10 = 80/10+3/10 = 83/10 = 8,3 

Ou seja, 83/10 equivale a 8,3. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Marina le um livro de 325 em 13 dias, ou seja, 325 / 13 = 25. Então Marina le 5 paginas em 1 dia.  

Acrescentando mais um livro de 150 paginas, temos: 150 / 25 = 6 

Então, para saber o total de dias que Marina irá ler os livros fazemos: 13 + 6 = 19 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato mesmo afirma que encontrou o valor de 2/4, para que fique em número decimal é 
necessário fazer a divisão de 2 por 4, que resulta em 0,5.  

A conta é: 

 

3,75 x 4 + 8 +2/4 = 

15 + 8 + 2/4 = 

23 + 2/4 = 

23 + ½ = 

23 + 0,5 = 23,50 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O MMC entre 10,15 e 30 é 30 minutos. 

Porém a questão pede em segundos, ou seja, 60 dividido por 10, 60 dividido por 15 e 60 dividido por 30. 

 

MMC: 6, 4, 2 = 12 segundos é o tempo em que as luzes irão piscar juntas.   

 

A Questão está dentro do programa enviado de MMC. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: J=? 

C=R$ 35.000,00 

I=36% a.a = 3% a.m 

T=3 meses 

j=c∙i∙t 

j=35000∙3/100∙3 

j=R$ 3150,00 

 

IMPORTANTE: Para se utilizar a fórmula a taxa (i) e tempo (t) sempre terão que estar na mesma unidade. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: X=-55+95-115+21-70 

X=-124 

(+80)+(-35)+(-45)+(+65)=65 

Valor simétrico: 

+65=-65 

 

X+Y=-124+(-65)=-189 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: ALTERNATIVA A: 

O número 3.254.785 é divisível por 2, pois a soma dos algarismos deste número é divisível por 2. (FALSA) 

O número não é divisível por 2 e mesmo que fosse esse NÃO é o critério de divisibilidade por 2. 

ALTERNATIVA B: 

O número 32.254.785 é divisível por 3, pois, a soma dos algarismos deste número é divisível por 3. (VERDADEIRA) 

ALTERNATIVA C: 

O número 2.175.814 é divisível por 4, pois, o último algarismo deste número é divisível por 4. (FALSA) 

O número não é divisível por 4. 

ALTERNATIVA D: 

O número 5.553.755 é divisível por 5, pois, a soma dos algarismos deste número é divisível por 5. (FALSA) 

O número é divisível por 5 mas esse NÃO é o critério de divisibilidade por 5. O critério do 5 é que o último 
algarismo do número tem que terminar em 0 ou 5. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: +Y=240+280=520 



24) Dado X=240, Y=280, A=mmc (X,Y) e B=mdc (X,Y), assinale a alternativa que apresenta a soma entre os valores 
de X e Y: 

 1.680 

 1.750 

 1.720 

 1.640 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 

CARGO: VIGILANTE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: onforme publicações dos link abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão: 

Os meios de proteção podem ser classificados em: 

- meios de proteção física: constituídos de forma permanente ou provisória, com a finalidade de dissuadir 
ou retardar a ação de ameaça ao patrimônio. Exemplos: barreiras perimetrais (cercas, muros, guaritas, portões...); 
barreiras estruturais (paredes, portas, caixas-fortes...); barreiras provisórias (concertinas de arame farpado, 
cancelas, divisórias...); sistemas de iluminação de proteção (holofotes com sensores de presença, holofotes...), 
sistemas de combate a incêndios. 

- meios eletrônicos de proteção: propiciam proteção adicional e são empregados em locais vitais à 
instituição, onde pelos mais variados motivos, a ação humana não vai ser empregada ou necessita de 
complemento para melhoria de seu desempenho. Exemplos: Circuito Fechado de Televisão; sistemas de alarme; 
detectores de metais; acionadores eletroeletrônicos de portas, portões; sistemas de radiocomunicação. 

- meios metodológicos de proteção: são as normas, diretrizes, determinações, sistemas e orientações 
adotadas pela instituição visando diminuir as vulnerabilidades existentes que por necessidade de funcionamento, 
não podem ser totalmente eliminadas. Exemplos de meios: sistemas de identificação de pessoal; controle de 
entrada e saída de pessoal, veículos e cargas; levantamento de antecedentes de candidatos; controle de circulação 
interna; integração de novos empregados; controle, arquivo e destruição de documentos sigilosos; controle de 
estoque e armazenamento de ferramentas, materiais, etc.; investigação de incidentes de segurança; treinamentos 
de segurança patrimonial; busca e coleta de informações; sistema de supervisão. 

- força de resposta: a força de resposta de uma instituição    é o ser humano, que por sinal é o mais 
importante componente  do sistema de segurança. De nada adiantariam sofisticados equipamentos eletrônicos, 
se não haverem pessoas para aciona-los, controla-los e reagirem, nos momentos em que esses equipamentos 
cumprissem suas finalidades (detectar, alarmar, filmar...), por- tanto, os seres humanos, são os únicos dentro do 
sistema, capazes de interpretarem os sinais emitidos pelos equipamentos, analisa- rem os riscos e planejarem as 
medidas apropriadas, para reagirem aos efeitos das ameaças. Pela sua importância, ao ser constituída, deve-se 
ter cuidado com os seguintes itens: avaliação de riscos; análise do efetivo necessário; organização da guarda, 
seleção, treinamento, qualificação e responsabilidades do efetivo; meios de supervisão e controle das atividades. 

 

Barreiras perimetrais são classificadas como Meios de Proteção Física, e os sistemas de radiocomunicação, como 
Meios Eletrônicos de Proteção. 

https://www.novaconcursos.com.br/media/wysiwyg/5-Conhecimentos-Especificos-Retificado.pdf  

http://alexandremoura.directorioforuns.com/t21-seguranca-fisica-e-patrimonial-de-instalacoes  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme publicações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Sul, segue a justificativa para o gabarito da questão: 

Gás carbônico  

https://www.novaconcursos.com.br/media/wysiwyg/5-Conhecimentos-Especificos-Retificado.pdf
http://alexandremoura.directorioforuns.com/t21-seguranca-fisica-e-patrimonial-de-instalacoes


Este tipo de agente é utilizado, principalmente, em incêndios classe C (equipamento elétrico energizado). Além 
de não conduzir eletricidade, o CO2 fornece sua própria pressão para a descarga do extintor ou cilindro de 
armazenamento e, sendo gás, pode penetrar e espalhar-se por toda área incendiada.  É eficaz como agente extintor 
porque, em primeiro lugar, reduz a concentração de O2, agindo por abafamento. É cerca de uma vez e meia mais 
denso que o ar, propriedade que lhe proporciona a tendência de substituir o oxigênio sobre as superfícies que 
queimam. Também possui certo efeito resfriador dependendo da condição de aplicação. O CO2 é um asfixiante 
simples e pode levar a inconsciência e morte quando presente em altas concentrações. Uma concentração de 20% 
pode levar à morte em 20 ou 30 minutos.  

Pós-químicos  

Os pós-químicos são altamente eficientes para extinguir incêndios envolvendo líquidos inflamáveis. As partículas 
de produto químico finamente divididas, são interceptoras de radicais livres e quebram o processo de oxidação 
da reação em cadeia de combustão dentro da chama. Como não têm a capacidade de resfriar, não asseguram o 
combustível contra a re-ignição, caso o mesmo seja exposto a fontes de ignição.  

Principais tipos:  

• Bicarbonato de sódio [NaHCO3]; Bicarbonato de sódio é comumente referido como pó químico comum. É 
aplicado para as classes de incêndio B e C. Ele não é compatível com espumas de proteína, porque contém aditivos 
que são agentes anti-espumantes e que causam a quebra das espumas de proteína.  

• Bicarbonato de potássio [KHCO3]; Este pó tem maior capacidade de extinção em incêndios classe B do que o 
bicarbonato de sódio. Pode ser usado na classe C. Dependendo do processo de fabricação pode ser usado com 
espuma proteínica.  

• Fosfato de monoamônio [NH4H2PO4]. É um pó químico de múltiplo uso “ABC”, é o único pó químico que é 
eficiente em incêndios de combustíveis da classe A. Ele é mais eficaz em incêndios classe B que o bicarbonato de 
sódio, mas é menos eficiente que o bicarbonato de potássio. 

 

O texto apresentado na questão, além de descrever que o agente extintor Gás Carbônico combate incêndio Classe 
C, apresenta outras características desse agente extintor, que o difere dos Pós-Químicos. 

http://www2.poa.ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/seguranca-ifrs-poa-apostila-treinamento-brigada-
de-incendio.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme Manual do Vigilante (págs.206 e 207), publicado no site da Polícia Federal, link abaixo, 
segue a justificativa para o gabarito da questão: 

3.2 - CARACTERÍSTICAS DE UMA CRISE 

 

- Imprevisibilidade – uma crise é inesperada, pode ocorrer a qualquer momento em qualquer momento, ninguém 
pode prever quando ela pode surgir. Por isso é de suma importância que os órgãos estejam preparados e 
qualificados para enfrentá-la. 

- Compressão de tempo (urgência) – mesmo que uma crise se arraste por vários dias, as decisões para sua solução 
e a adoção de posturas operacionais devem ser rápidas e precisas. O tempo para decidir e resolver sempre é curto. 

- Ameaça de vida – sempre se configura como componente do evento crítico. Mesmo havendo apenas risco à vida 
do indivíduo causador, como por exemplo, um suicida no alto de uma torre. Temos uma crise instalada. 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes/manual-do-
vigilante/manual-do-vigilante/manual_vigilante.zip/view 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme Manual do Vigilante (págs.177 e 178), publicado no site da Polícia Federal, link abaixo, 
segue a justificativa para o gabarito da questão: 

6. Senha e contra – senha 

http://www2.poa.ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/seguranca-ifrs-poa-apostila-treinamento-brigada-de-incendio.pdf
http://www2.poa.ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/seguranca-ifrs-poa-apostila-treinamento-brigada-de-incendio.pdf


Como sabemos, em um sistema de alarme a maioria dos acionamentos são falsos. Mas como fazer para diferenciar 
um alarme falso de um alarme verdadeiro? O procedimento de senha e contra-senha serve justamente para isso. 
Quando um alarme é recebido pela central de monitoramento, imediatamente o operador liga para o cliente e lhe 
faz uma pergunta (que já foi definida previamente), se a resposta do cliente for a correta, o operador se apresenta 
e relata o ocorrido, se a resposta não for correta, o operador seguirá os procedimentos pré-definidos para uma 
situação de alarme real. 

 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes/manual-do-
vigilante/manual-do-vigilante/manual_vigilante.zip/view  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme Manual do Vigilante (págs.154 e 155), publicado no site da Polícia Federal, link abaixo, 
segue a justificativa para o gabarito da questão: 

A questão solicita a função do Vigilante nas Rondas, o que não é caracterizado na alternativa “D”. A alternativa D, 
refere-se a função do Vigilante nos Postos Fixos. 

Funções do Vigilante em Postos Fixos: 

Posto fixo é aquele do qual o profissional de segurança não pode se afastar, sob pena de perder o controle do 
acesso ou até mesmo facilitar uma invasão. Como exemplo de posto fixo, podemos citar: guaritas ou cabines 
instaladas em pontos estratégicos, de onde o vigilante tem maior campo de visão; sala de monitoramento de 
imagens, central de comunicação operacional etc. A atuação do vigilante no posto fixo exige atenção redobrada, 
posicionando-se em pontos estratégicos, de modo a nunca estar exposto à ação do inimigo (desatento, de costas 
para a rua etc.). 

Sua postura e demonstração de observação crítica são fatores fundamentais para inibir a ação criminosa, pois o 
delinquente não busca o confronto e sim a rendição de forma covarde, valendo-se do fator surpresa. 

Visando não perder a atenção da área vigiada, o vigilante não deve permitir aglomeração de pessoas em seu posto; 
caso necessite dar informações, deve ser o mais breve possível e cuidando, num primeiro momento, de sua 
própria segurança; não utilizar aparelhos sonoros estranhos ao equipamento de comunicação fornecido pelo 
empregador e manter a adequada postura, conscientizando-se que, por trabalhar uniformizado, é um verdadeiro 
alvo de observação. Caso o posto fixo não seja somente de vigilância deve ainda fazer o devido controle de acordo 
com as peculiaridades locais. 

 

Funções do Vigilante nas Rondas: 

As rondas são serviços móveis de fiscalização e vigilância que tem por finalidade cobrir os espaços vazios 
existentes entre pontos fixos de segurança. São diligências que o vigilante realiza para verificar irregularidades. 
Ao lado do controle de acesso, a ronda é um dos serviços mais importantes realizados pelo profissional de 
segurança na vigilância patrimonial, pois é a atividade que permitirá ao vigilante o efetivo controle das instalações 
em geral, bem como da observância da circulação interna de pessoas, veículos e materiais. Visando não receber o 
posto sem saber a normalidade local, o vigilante deverá realizar sua primeira ronda antes da assunção do serviço 
e, se possível, em companhia daquele que estiver passando o posto. Considerando que nos termos do artigo 18 da 
Portaria 3.233/12 do DPF a vigilância patrimonial é exercida nos limites do imóvel vigiado, as rondas podem ser 
divididas em Internas e Periféricas, não podendo, por determinação do órgão controlador, ser externa. 

 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes/manual-do-
vigilante/manual-do-vigilante/manual_vigilante.zip/view  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme publicação do link abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão: 

A questão solicita qual técnica da Segurança Patrimonial está sendo descrita, e não á respeito do conceito de 
Segurança Patrimonial. Segue abaixo a distinção entre as técnicas. 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes/manual-do-vigilante/manual-do-vigilante/manual_vigilante.zip/view
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes/manual-do-vigilante/manual-do-vigilante/manual_vigilante.zip/view
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes/manual-do-vigilante/manual-do-vigilante/manual_vigilante.zip/view
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes/manual-do-vigilante/manual-do-vigilante/manual_vigilante.zip/view


O papel da segurança patrimonial é o de proteger o patrimônio da organização fazendo uso de técnicas e recursos 
específicos de acordo com o risco identificado. 

• Prevenir – Adotar medidas preventivas e proativas visando a redução da possibilidade de ocorrência de 
um determinado risco; 

• Controlar – Administrar acessos de pessoas e objetos em uma determinada área ou instalação; 

• Detectar – Identificar violações de normas e procedimentos, assim como de ocorrências de delitos e 
sinistros; 

• Intervir – Responder de forma coordenada e padronização a ameças a segurança da organização e a de 
seus bens. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Catodo é formado por dois filamentos, um maior e um menor. O comprimento do filamento 
determina se o foco é grosso (comprimento maior) ou fino (comprimento menor).   

 

FONTES: Posicionamento Radiológico - Amaury de Castro Júnior: Editora RIDEEL. 

http://rle.dainf.ct.utfpr.edu.br  

conter.gov.br  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 
 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão possui duas alternativas incorretas (A e D)  e, portanto, deverá ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato interpôs recurso solicitando a anulação da questão sob a alegação de que a mesma 
apresenta 3 alternativas incorretas (A, C e D). Entretanto, não enviou referência teórica que embasasse suas 
alegações.  Além disso, sua argumentação não se sustenta pois a questão foi baseada  na referência bibliográfica 
do Ministério da Saúde, citada abaixo: 

Alternativa A- Correta, pg 72. 

O procedimento de RCP inicia-se com os cuidados para a desobstrução das vias aéreas mediante a retirada de 
próteses, corpos estranhos e secreções. A seguir, são realizados os procedimentos de abertura das vias aéreas 
superiores. No caso de o cliente não apresentar 

http://rle.dainf.ct.utfpr.edu.br/


trauma, devemos hiperextender seu pescoço colocando uma das mãos sob sua nuca, levantando-a ligeiramente; 
com a outra mão posicionada sobre sua testa, traciona-se a cabeça para trás; ou pode-se colocar um coxim sob 
seus ombros, de forma a provocar a 

hiperextensão desejada. 

Alternativa B- Incorreta, pg. 71, encontra-se incorreta pois trocou os tipos de pulsos de adultos e bebês. 

Inicialmente, ocorre uma dificuldade respiratória (fadiga, respiração agônica), causando na seqüência a parada 
cardíaca – que clinicamente reflete-se pela ausência de pulso. Nos adultos, é identificada pela ausência de pulso 
carotídeo; nos bebês, pela ausência de pulso braquial. 

 

Alternativa C- Correta, pg. 76. 

“O tratamento medicamentoso faz parte da reanimação cardiorrespiratória e depende de protocolos de 
atendimento adotados nos serviços de emergência. Os profissionais devem manter-se atualizados e aptos a 
desenvolver os protocolos do modo mais rápido e seguro.” 

 

Alternativa D- Correta, pg.76. 

 

As funções vitais do cliente são monitoradas durante e após a 

RCP; além disso, deve-se estar atento para os cuidados relacionados 

com drenagens, infusões e curativos. 

 

Face ao exposto, considerando que a única alternativa incorreta e portanto o gabarito da questão trata-se da 
alternativa B, recurso indeferido. 

 

Referência: Profissionalização de auxiliares de enfermagem: cadernos do aluno: saúde do adulto, assistência 
cirúrgica, atendimento de emergência / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde, Departamento de Gestão da Educação na Saúde, Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área 
de Enfermagem. - 2. ed., 1.a 

reimpr. - Brasília: Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  A alternativa “C” é o gabarito correto da questão, pois a autoclave é o aparelho que garante a 
eficiência do processo de esterilização e seu uso deve ser sempre incentivado em substituição à estufa. 

Destarte, o recurso não merece provimento 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A Bomba de alta sucção é o equipamento independente utilizado para sugar, com alta potência, 
sangue e saliva.  

Portanto, o gabarito correto da questão é a alternativa “B” e não “D”, como informado no gabarito preliminar. 

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



PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Os itens I, II e III apresentam, de forma correta, sinais e sintomas de uma parada respiratória, 
que devem ser conhecidos pelo auxiliar em saúde bucal, tendo em vista que podem ocorrer no consultório 
odontológico. 

                        Portanto, o gabarito correto da questão é a alternativa “C” e não “B”, como informado no gabarito 
preliminar. 

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

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE DANÇA/MÚSICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A escala é um conjunto de notas sucessivas, com intervalos de tons e semitons, onde cada nota 
recebe um nome denominada grau. Dessa forma, o gabarito correto da questão é a alternativa “A”, e não a 
alternativa “C”, como foi divulgado no gabarito preliminar. 

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

 
 
 

CARGO: ENTREVISTADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão trata sobre o registro de pessoas com deficiência no cadastro único. A alternativa “B” 
é o gabarito correto da questão, haja vista que somente os itens I e II estão corretos.  

                 Em relação ao item II, este é correto, conforme explícito na página 81 do Manual do Entrevistador do 
Cadastro Único para Programas Sociais, 4ª Edição, Brasília, DF: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome e Secretaria Nacional de Renda de Cidadania. 

                 Destarte, o recurso não merece provimento. 

 

BIBLIOGRAFIA 

https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/cadastro  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa “D” está errada e é o gabarito da questão, haja vista que segundo o art. 4°, inciso III 
da lei n° 8742/1993, o correto seria: “respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a 
benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, VEDANDO-SE qualquer 
comprovação vexatória de necessidade; ” 

Destarte, o recurso deve ser indeferido 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/cadastro


CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito preliminar apontou a alternativa “D” como correta, e de fato é a alternativa que 
responde de forma correta a questão em análise. 

Há diferenças entre ensaboar e sanitizar. Quando o enunciado da questão aduz: Destruir, matar e inativar os 
microrganismos, faz referência a sanitizar, que é justamente a eliminação ou redução dos micro-organismos em 
nosso ambiente.  

Nesse sentido, não há que se falar em mudança de gabarito ou anulação da questão em analise. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito preliminar apontou a alternativa “B” como correta, e de fato é a alternativa que 
responde de forma correta a questão em análise. 

Para realizar a limpeza do teclado, é possível utilizar uma flanela levemente umedecida, evitando exercer muita 
pressão sobre elas. No entanto, não há que se falar no uso de detergente, sendo o teor da alternativa “b” a que 
mais se adequa ao recomendado para a limpeza dos aparelhos então mencionados. 

Nesse sentido, não há que se falar em mudança de gabarito ou anulação da questão em análise. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: DIGITADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito preliminar apontou a alternativa “B” como correta, e é a alternativa que responde de 
forma correta a questão em análise. 

A tecla utilizada para habilitar o teclado numérico do computador é de fato,  NUM LOCK.  

Nesse sentido, não há que se falar em mudança de gabarito ou anulação da questão em análise. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito preliminar apontou a alternativa “C” como correta, e é a alternativa que responde a 
questão em análise. 

Ética e Moral não são sinônimos, conforme ressaltam os recorrentes. A ética é o estudo e a reflexão sobre a moral, 
das regras de conduta aplicadas a alguma organização ou sociedade. A moral se refere às regras de conduta que 
são aplicados à determinado grupo, em determinada cultura.  

O conceito de moral pode ser definido como um conjunto de regras sociais - dentro de um determinado contexto 
e de uma determinada sociedade - que definem e norteiam o comportamento e o julgamento dos indivíduos sobre 



o que é moralmente aceito ou não. A ética, por sua vez, refere-se ao modo de ser de um indivíduo, a natureza, o 
caráter e a postura adotados diante de uma situação.  

Nesse sentido, não há que se falar em mudança de gabarito ou anulação da questão em análise. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito preliminar apontou a alternativa “A” como correta, e é a alternativa que responde a 
questão em análise. 

O recorrente afirma que o teor da referida alternativa não condiz com o enunciado da questão. No entanto, 
observa-se que não há prejuízo algum ao candidato. A alternativa “a” está completamente correta, não havendo 
erro no gabarito preliminar apontado pela banca.  

Nesse sentido, não há que se falar em mudança de gabarito ou anulação da questão em análise. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito preliminar apontou a alternativa “A” como correta, e é a alternativa que responde a 
questão em análise. 

O recorrente afirma que a questão deixou o candidato confuso, no entanto, não há confusão alguma no teor do 
enunciado, bem como no teor das alternativas da questão em análise. Ademais, a alternativa “b” , que trás a 
característica de audacioso está incorreta, posto que a tal característica não deve fazer parte do comportamento 
de um vigia. 

Nesse sentido, não há que se falar em mudança de gabarito ou anulação da questão em análise. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito preliminar apontou a alternativa “D” como correta, e é a alternativa que responde a 
questão em análise. 

O recorrente afirma que o empregador não é responsável pela higienização e manutenção periódica de EPIs. No 
entanto, de acordo com a  NR 6- EPI- Equipamento de Proteção Individual, cabe ao empregador responsabilizar-
se pela higienização e manutenção periódica dos EPIs. Assim, o item I de fato está correto. 

Nesse sentido, não há que se falar em mudança de gabarito ou anulação da questão em análise. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:                  A questão trata sobre as regras deontológicas que devem ser seguidas pelo servidor 
público. Os itens I, II, III e IV trazem, de forma correta, ações que devem nortear a conduta ética do servidor 
público no exercício da função.  

                  O item II está correto, haja vista que o servidor público não pode deixar as pessoas à espera de solução 
que compete ao setor em que exerça suas funções, nem permitir a formação de longas filas, ou qualquer outra 
espécie de atraso na prestação do serviço. 



                  Portanto, como todos os itens estão corretos, a alternativa “A” é o gabarito da questão (quantidade de 
itens corretos igual a 4). 

                  Destarte, o gabarito segue sem alteração. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito preliminar apontou a alternativa “A” como correta. No entanto, observa-se que a 
alternativa correta é letra “C”. Vejamos: 

De acordo com o método de arquivamento alfabético, os nomes em destaque deveriam ser organizados da 
seguinte forma: b-c-d-a.  

Nesse sentido, a alternativa “A” não pode ser considerada correta, tendo em vista que seu teor  diverge da ordem 
apontada acima. 

Dessa forma, a alteração do gabarito preliminar, de alternativa “A” para alternativa “C”, é medida que se impõe. 

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