
 
 

 
 

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

RESULTADO DOS RECURSOS – CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS   
(2ª ETAPA DE APLICAÇÃO – CARGOS DE NÍVEL 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), 14/06/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

CARGO: SOMENTE PARA OS CARGOS DE VIGIA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não se pode admitir a letra “B” como alternativa correta, uma vez que nesta 

alternativa afirma-se que “A memorização dos estudos está diretamente relacionada à alimentação”. 

Aponte-se que, segundo o texto,  ”a alimentação  também influencia a capacidade cognitiva e nossa 

habilidade de concentração” (L.22/23), mas a memorização NÃO ESTÁ DIRETAMENTE 

relacionada a ela porque existem outros fatores os quais se apresentam ao longo do texto. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A letra “B” e inconcebível porque  “Mas” (L.3) e portanto têm sentido 

completamente diferentes. O vocábulo “Mas” indica oposição e “portanto”, logo o sentido seria 

completamente alterado. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não há como admitir a letra “C” como alternativa correta,  porque na palavra 

“estudando” (L.16), o grupo “-nd” do ponto de vista fonético NÃO forma um encontro consonantal. 

Isso porque, para que “nd” formasse encontro consonantal seria necessário que “n” representasse um 

fonema na cadeia sonora em que é pronunciado. Isso não ocorre porque “n” está nesta cadeia sonora 

com a função apenas de nasalizar a vogal, portanto não pode ser considerada uma consoante do ponto 

de vista fonético neste seguimento sonoro. Já a letra “D” não há dúvidas, porque vocábulo “para” 

(L.22), no contexto em que está inserido, é verbo e, portanto, pertence à mesma classe gramatical de 

“acorda” (L.35), que é verbo. 

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



CARGO: SOMENTE PARA OS CARGOS DE VIGIA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Para esta questão, o Candidato limitou-se a dizer que “DE ACORDO COM A 

DIVISÃO SILABICA TODAS AS LETRAS DA QUESTÃO 05 ESTÃO INCORRETAS”, porém não 

fundamentou sua posição, o que inviabiliza a análise do recurso. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O conceito de dígrafo diz que há dígrafo quando um grupo de duas letras  representa 

um único fonema. Na palavra “habilidade” (L.23),  tem-se o grupo “ha” que representa um único 

fonema /a/, portanto forma dígrafo vocálico oral. Quanto à palavra “muito”, quando se observa a 

divisão silábica, mui-to, observa-se que existência de [ui] na mesma sílaba. Neste caso, o fonema 

vocálico que se apresentar com maior intensidade (tônica) passa a funcionar como vogal e a que se 

apresentar como menor intensidade (átona) passa a funcionar como semivogal. Portanto, na palavra 

“muito”, /u/ é vogal e /i/ é semivogal, caracterizando o ditongo decrescente. Já palavra “psicologia” 

apresenta a divisão silábica [psi-co-lo-gi-a] que /ia/ forma um hiato, porque pertence a silabas 

diferentes, uma vez que o /i/ é tônico nesta cadeia sonora.  

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Para que uma palavra seja acentuada, não basta apenas que ela seja paroxítona ou 

oxítona, é necessário observar a terminação. No caso da letra “C”, as palavras “importância” (L.11) 

e “mediterrânea” (L.25) são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo, enquanto 

que na letra “A” a palavra “história” (L.17) é acentuada porque é paroxítona terminada em ditongo, 

todavia a palavra  “impossível” (L.20) é acentuada porque é paroxítona termina em “L”, divergindo 

o princípio quanto à terminação. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:. Observe o que pede a questão: “Levando-se em consideração a acentuação gráfica, 

a exemplo da palavra “hábito” (L.16), que, se retirado o acento, possibilita outra pronúncia e a 

mudança de classe gramatical. A alternativa cuja palavra permite outra pronúncia com o 

deslocamento da sílaba tônica pela presença ou ausência do acento gráfico e, consequente mudança 

de categoria gramatical é a”.  No caso, a resposta não está vincula ao significado, mas ao 

deslocamento da sílaba tônica para a mudança de significado. Isso não ocorre com a palavra “lobo” 

para que ocorra a mudança de significado. 

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

 
 
 
 
 
 



CARGO: SOMENTE PARA OS CARGOS DE VIGIA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Para esta questão o gabarito dado foi a letra B”. O candidato recorre dizendo que o 

gabarito certo é a letra “B”. Portanto, não há o que reformar.  

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta que questão, se for feita a transposição para a voz ativa da oração “As 

questões inatas do cérebro são acompanhadas pelo ambiente” (L.7), ter-se-á a seguinte construção: 

“O ambiente acompanha as questões inatas do cérebro”. Logo, a única alternativa possível é a letra 

“A”. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na oração “As questões inatas do cérebro são acompanhadas pelo ambiente” (L.7), 

há uma oração na voz passiva em  que a expressão “são acompanhadas” forma a locução verbal, 

sendo que “acompanhadas”, neste contexto, não funciona como adjetivo, mas como verbo principal 

da locução verbal da voz passiva. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Esta questão apresenta duas alternativas iguais, “A” e “C”, portanto deve ser 

anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Para esta questão recorre o candidato sob o argumento de que há alternativas 

repetidas. Isso não procede. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL (EXCETO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
E VIGIA) 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Em, “uma carência (...) é reconhecida até mesmo por gestores públicos da área” 

(L.6/7), se a frase for transformada para voz ativa, a expressão verbal fica da seguinte forma: “Até 

mesmo gestores públicos da área reconhecem uma carência.”. No caso não há sujeito indeterminado 

na oração base desta questão. Portanto, a alternativa correta é a letra “D”. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato dizendo que a questão “pode apresentar duas alternativas”, mas 

não as apresenta, nem fundamenta sua afirmação. Neste sentido, a questão não apresenta qualquer 

incorreção em sua elaboração ou nas respostas apresentadas.   

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As palavras constantes na letra “C”, quais sejam,  “secretários” (L.25) e “próprio” 

(L.22) são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, as palavras contidas na letra “ C”, iniciando-se por  “vem” (L.38), 

apresenta em sua cadeia sonora a seguinte transcrição: /vei/, formando um ditongo decrescente. Já a 

palavra  “melhorias” (L.34) apresenta um hiato [me-lho-ri-as] e o vocábulo “mudanças” (L.46)  

apresenta um dígrafo. Basta que se analise a cadeia sonora: [mudãças] em que “an” são duas letras 

que representam um único fonema. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão apresenta gabarito preliminar equivocado, devendo ser alterado para a 

letra “B”. As palavras “partir” (L.34), “acadêmica” (L.44) e “séries” (L.36) são, respectivamente, 

oxítona, proparoxítona e paroxítona. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Não há alternativa correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 



CARGO: SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO I – QUADRO 2 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Questão não exige número ou quaisquer outros dados para a sua resolução. 
Apresentando requisitos suficientes para a sua resposta. Permanece inalterada. 

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

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Assunto presente no edital: hardware, estrutura básica do computador e unidade de 
processamento. O conteúdo disponível está nos assuntos acima, por isso dentro do conteúdo. 
O conteúdo dos recursos foi tirado de site público de alteração pública, ou seja, Wikipédia.   O 
conhecimento exigido na questão foi feito em referência a livro de autores renomados e de 
conhecimento específico. 
Outros recursos referentes a questão não cita fonte ou conceitos de divergências ao exigido na questão 
da prova. 

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

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Todas as assertivas da questão estão com seus enunciados de forma coerente e sem erros 
de digitação, a forma de interpretação correta é que exigido do candidato. Permanece Inalterada. 

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

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A memória PROM assinalada como falsa passa a ser verdadeira. ITEM IV. Pois uma 
vez gravada não pode ser alterado. Ou seja, irreversível.  Alternativa correta passa a ser letra “B”. Itens 
I, II e IV são verdadeiros. 
A questão encontre-se dentro do conteúdo  (unidade de processamento e unidade de memória. 
Memórias: memória R.A. M, memória R.O. M). O candidato não deve se limitar apenas ao conceito do 
assunto principal, mais as fontes e origens que representa o grupo de memórias.  

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

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL (EXCETO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA) 

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Realmente, a resposta é 435 litros. Que, convertendo para metros cúbicos, se 
obtém a resposta correta: 0,435 m³, letra c. O assunto está previsto dentro de sistema métrico 
decimal. 

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

 
 

 



CARGO: SOMENTE PARA OS CARGOS DE VIGIA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede o produto e não a soma 

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

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão 17 da prova não confere com a questão 17 que o aluno está mostrando. 

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

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso improcedente, a questão está bem fundamentada e possui uma única 
alternativa correta. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 
PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A resposta correta seria 4 horas do dia 21/12, portanto, questão nula 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 
 
 

CARGO: OPERADOR DE COMPUTADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Os itens I e II da questão estão corretos. O gabarito preliminar considerou o ofício 
restrito a órgãos públicos, mais também pode ser com particulares. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão está de acordo com conteúdo cobrado. No manual encontram-se 
referências ao requerimento. (20. Procedimento Legislativo e 10.2). 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Microsoft Word a tecla ALT é que seleciona bloco de textos. A tecla SHIFT apenas 
seleciona parte de texto ou todo o documento.  

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

 
 



CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Apenas a alternativa B está errada e não é pelo fato levantado pelo candidato, mas sim porque 
a questão está fazendo referência à realização de um curativo complexo de deiscência ou de lesão por pressão 
com LUVA DE PROCEDIMENTO e isso não é cabível. Curativos complexos desse porte só poderiam ser realizados 
com a utilização de material estéril, como exemplo: LUVAS ESTEREIS E PACOTES DE CURATIVOS. No que refere-
se à alternativa D mencionada, ela está correta, pois a questão afirma justamente o que foi levantado pelo 
candidato em sua justificativa, é necessário a troca de luvas quando houver o potencial para transferência de 
microrganismo e sempre que isso acontecer, logicamente, será necessário trocar as luvas.  
REFERÊNCIA:  
MALAGUTTI, W. KAKIHARA, C. T. Curativos, estomias e dermatologia: uma abordagem multiprofissional. 3ª ed. 
São Paulo: Martinari, 2014.  
POTTER, P. Fundamentos de Enfermagem. 8ª ed. Rio de Janeiro: elsevier, 2013 (capítulos 27 e 28)  

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

 
 

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: 02 alternativas corretas. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: 02 alternativas corretas. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: 02 alternativas corretas. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso improcedente, a questão está bem fundamentada e possui uma única alternativa 

correta 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Sem alternativa correspondente. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 



CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 
JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou a questão e se fundamentou no 
Ensaio: O Aprimoramento da Conduta Ética no Serviço Público de João Geraldo Piquet Carneiro, Pág. 126. 
O mais importante no estudo foi o desenvolvimento de uma ferramenta para a análise da forma pela qual a ética 
e a conduta no serviço público são administradas. É a chamada Infraestrutura Ética, composta dos seguintes 
elementos: 
a) arcabouço legal; 
b) mecanismos referentes à responsabilidade (accountability mechanisms); 
c) participação e escrutínio público (vigilância da sociedade e dos meios de comunicação); 
d) compromisso político; 
e) códigos de conduta; 
f) socialização profissional (educação e treinamento); 
g) condições de serviço (ambiente e moral do serviço público); 
h) existência de órgão coordenador de ética. 
Baseado nessa fundamentação pode-se observar que não consta o Item III, assim sendo somente estão corretos 
os itens I e II. 
CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e se fundamentou no seguinte: 
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/talento-em-pauta/etica-profissional/ último acesso em 13/06/2016 e 
ainda no texto de Bernt Entschev 
Quais são os principais fatores componentes da ética profissional? 
Os elementos mais importantes da ética profissional são muito semelhantes aos da ética social. São eles: 

1) Honestidade: É um preceito básico para a convivência tanto pessoal quanto profissional. Ser desonesto 
pode trazer consequências gravíssimas para a vida profissional de um indivíduo, como a demissão por justa 
causa, por exemplo – a depender da gravidade do fato. Falar sempre a verdade, não culpar colegas por erros 
seus e assumir falhas próprias são atitudes honestas e de valor para uma vida profissional ética e reta. 
2) Sigilo: Dados confidenciais da empresa, dos colegas, dos superiores ou quaisquer outras informações 
relevantes, não devem ser compartilhadas fora da empresa – às vezes nem mesmo dentro dela. Alguns assuntos 
são confidenciais por segurança, e não é nada ético sair falando aos quatro ventos sobre coisas que não dizem 
respeito a determinados públicos. Informações sigilosas geralmente estão protegidas por lei e, caso algum 
funcionário quebre este protocolo, a pena é certa. 
3) Competência: Ser competente não se resume apenas a ter talento para desenvolver uma tarefa. A 
competência envolve também o compromisso, a organização e a capacidade de ajudar os demais, tudo com a 
finalidade de realizar um bom trabalho de forma geral. 
4) Prudência: Respeito às relações profissionais existentes dentro do ambiente de trabalho. Ter noção da 
hierarquia, cuidado com comentários, brincadeiras e atitudes que podem até mesmo ofender os demais. É 
importante ainda ter prudência na realização das tarefas, fazer tudo da forma mais correta possível, sem 
“atalhos” ou “jeitinhos”. 
5) Humildade: Ser humilde não é fingir que aquele resultado não foi tão bom quanto parece, ou tentar se 
esquivar de elogios. Isso é falsa modéstia, e não é necessária. Humildade é perguntar quando há dúvidas, no 
caso do empregado. É ouvir os subordinados, no caso do líder. Ou, para ambos, reconhecer erros e aprender 
com eles. 
6) Imparcialidade: Ponto importante quando se fala de ética. Tratar a todos de maneira igual, 
independentemente do cargo que ocupam. Ser imparcial é mais importante ainda para os gestores. Quando 
ocorrem erros ou problemas é preciso que não haja qualquer tipo de protecionismo. É comum as relações 
profissionais extrapolarem os limites do escritório e delas nascerem amizades, mas é imprescindível saber 
separar a relação pessoal da profissional. O foco deve ser sempre na atitude, no fato, no acontecimento, no 
resultado, e não na pessoa. 
Como se pode observar não consta o contido no item IV. Individualidade e oportunidade. 
Assim a Banca faz opção pelo Indeferimento do recurso 

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

http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/talento-em-pauta/etica-profissional/


CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que houve apenas 
equívoco na divulgação do gabarito a letra correta é a letra “D” 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e se fundamentou nos 

documentos abaixo:  

 Limpeza e Desinfecção de Superfícies da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-
ANVISA 

 MANUAL DE BOAS PRÁTICAS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA – ABORDAGEM TÉCNICA E 
PRÁTICA  

            Dos Autores 
FERNANDA MARIA DE BRITO CUNHA 
FLÁVIO AUGUSTO BERNARDES DA SILVA 
MARCO ANTONIO CORREA ALFREDO 
RENATA DE CAMPOS RICCI 

Limpeza Manual Úmida 
Realizada com a utilização de rodos, mops ou esfregões, panos ou esponjas umedecidas em 

solução detergente, com enxágue posterior com pano umedecido em água limpa.  
No caso de pisos é utilizado o mesmo procedimento com mops ou pano e rodo.  
Esse procedimento é indicado para a limpeza de paredes, divisórias, mobiliários e de 

equipamentos de grande porte.  
Este procedimento requer muito esforço do profissional e o submete ao risco de contaminação.  

Panos e mops utilizados na limpeza devem ser encaminhados para lavagem na lavanderia e guardados 
secos por medidas de higiene e conservação.  

É importante ressaltar que a limpeza úmida é considerada a mais adequada e higiênica, todavia 
ela é limitada para a remoção de sujidade muito aderida. Na limpeza terminal é necessária a utilização 
de métodos mais eficientes para a remoção de sujidades, como mecanizada. 

 
Assim pelo texto acima se verifica que a única alternativa INCORRETA é a Letra “D” 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e se fundamentou nas 
fontes abaixo: 

 Limpeza e Desinfecção de Superfícies da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-
ANVISA 

 MANUAL DE BOAS PRÁTICAS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA – ABORDAGEM TÉCNICA E 
PRÁTICA. Pág., 29/30 

            Dos Autores 
FERNANDA MARIA DE BRITO CUNHA 
FLÁVIO AUGUSTO BERNARDES DA SILVA 
MARCO ANTONIO CORREA ALFREDO 
RENATA DE CAMPOS RICCI 

PRINCÍPIOS BÁSICOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LIMPEZA 
 
Uma vez que o enunciado da questão diz: Dentre os vários princípios básicos fez-se a opção por citar 
do manual apenas alguns que estão na referida questão 

 Limpar em único sentido, de cima para baixo e em linhas paralelas, nunca em movimentos de 
vai e vem. 

 Nos banheiros, lavar por último o vaso sanitário, onde será desprezada toda água suja 
(contaminada). 

 Todo material usado para limpeza (baldes, panos, vassouras etc.), deverá ser. 
Limpo e guardado em local apropriado. 

 Não utilizar material de limpeza de pisos e banheiros, na limpeza de móveis e de outras 
superfícies. 

 Ao término da limpeza de cada área, o material deverá ser lavado em água corrente, com 
detergente neutro, assim como proceder à troca da água e/ou da solução utilizada. 

 Manter todos os pisos higienizados. 
32. Dentre os vários princípios básicos na operacionalização do processo de limpeza podemos citar 

todos abaixo, EXCETO. 
a) Limpar em único sentido, de baixo para cima e em movimentos de vai e vem. INCORRETA 
b) Nos banheiros, lavar por último o vaso sanitário, onde será desprezada toda água suja 

(contaminada). CORRETA 
c) Todo material usado para limpeza (baldes, panos, vassouras etc.), deverá ser limpo e guardado 

em local apropriado. CORRETA 
d) Não utilizar material de limpeza de pisos e banheiros, na limpeza de móveis e de outras 

superfícies. CORRETA 
Assim de acordo com a fundamentação acima a Banca faz opção pelo indeferimento do recurso 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e se fundamentou na 
Fonte: www.anvisa.gov.br 
Cartilha sobre Boas Práticas para serviços de alimentação 
Resolução-RDC nº 216/2004 
Procedimento Operacional Padrão 
POP DE HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D’ÁGUA – Página 21 
• Feche o registro, retire toda a água da caixa d’água. 
• Feche a saída de água da caixa d’água. 
• Retire a sujeira. 
• Lave as paredes e o fundo da caixa d’água com água e sabão. Os utensílios, como vassoura, 
escova, rodo e pano, devem ser de uso exclusivo. 
• Abra a saída de água e retire todo o sabão com água corrente. 
• Feche a saída de água. 
• Prepare a solução desinfetante, diluindo 1 litro de água sanitária em 5 litros de água. Este 
volume é apropriado para uma caixa d’água de 1000 litros. 
• Espalhe a solução nas paredes e fundo da caixa d’água com uma broxa ou pano. Aguarde por 
30 minutos. 
• Enxágue a caixa d’água com água corrente, retirando todo o resíduo de desinfetante. 
• Esgote toda a água acumulada. 
• Encha a caixa d’água. 
1. A água é um bem valioso, porém não é inesgotável como muitos pensam, assim é necessários 

cuidados para o não desperdício visto que ela é utilizada para beber, cozinhar lavar além de outros. 
Muitas vezes há a necessidade de utilizar caixa d’água para armazenagem da água. Assim para lavar 
e desinfetar a caixa d’água deve-se seguir os passos descritos no POP – Procedimento Operacional 
Padronizado abaixo: 
I. Feche o registro, retire toda a água da caixa, fechando também a saída da caixa. Retire a sujeira, 

lavando as paredes e o fundo da caixa com água e sabão com vassoura, escova, rodo e pano que 
devem ser de uso exclusivo; CORRETO. 

II. Abra a saída de água e retire todo o sabão com água corrente a seguir feche a saída de água. 
Prepare a solução desinfetante, diluindo 1 litro de água sanitária em 5 litros de água. Este 
volume é apropriado para uma caixa d’água de 1000 litros; CORRETO. 

III. Espalhe a solução nas paredes e fundo da caixa d’água com uma brocha ou pano, Aguarde por 
30 minutos; CORRETO. 

IV. Enxague a caixa com água corrente retirando todo o resíduo de desinfetante, esgote toda a água 
acumulada a seguir encha a caixa. CORRETO 

Assim de acordo com POP estabelecido pela ANVISA todos os itens estão corretos, nesse 
caso a Banca faz opção pelo indeferimento do recurso. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anvisa.gov.br/
http://gmpe.com.br/blog/o-que-significa-pop-procedimento-operacional-padrao-como-utilizar-e-quais-as-vantagens-para-minha-empresa--6.html


CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:. Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e usou como 

fundamentação O MANUAL DE LAVANDERIA Página 25 a 27.  

Assim a questão está de completo entendimento. Nesse caso a Banca faz opção pelo indeferimento do 
recurso 

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

 
 
 

CARGO: COZINHEIRA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e usou a 
fundamentação abaixo: 
O Manual foi desenvolvido como apoio ao vídeo Cuidados com os Alimentos da série “TV Escola” do 
Ministério da Saúde como parte do programa de atividades de parceria entre o Depto de Nutrição da 
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (FS/UnB) e a Área Técnica de Alimentação 
e Nutrição do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Política de Saúde do Ministério da 
Saúde (DAB/SPS/MS). Texto Elisabetta Recine e Patrícia Radaelli Revisão Taísa Ferreira 
Como escolher os alimentos Página 3 e 4 
Peixe, camarão e mariscos. 
Estão frescos quando os olhos são arredondados, a guelra é vermelha, o cheiro é suave, a pele está 
brilhante e as escamas firmes. Se você apertar a carne, ela deve voltar à posição rapidamente. O 
camarão precisa estar com a cabeça presa ao corpo, à carapaça firme, o olho brilhante e o cheiro 
agradável. 
Visto que a alternativa incorreta se refere à guelra vermelho bem escurecido é porque o peixe não mais 
está fresco. Nesse caro a Banca faz opção pelo Indeferimento do recurso 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que faltou a palavra 

EXCETO no enunciado da questão. Assim sendo a Banca acata o recurso do candidato 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: JARDINEIRO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e usou como 
fundamentação O MANUAL DE Jardinagem e Paisagismo Módulo I Página 53 a 59, cujo texto abaixo 
foi retirado da página 54. 
 
COCHONILHAS 

É uma praga que ataca quase todas as espécies de plantas em várias partes, como as folhas, os 
galhos novos e até mesmo as raízes que estão abaixo do solo. As cochonilhas se reproduzem muito 
rápido e cobrem a planta com uma espécie de espuma branca, resultado de sua secreção cerosa. 

Outros tipos de cochonilhas permanecem isoladas e são parecidas com pequenas tartarugas, 
medindo 5 milímetros, com cor amarronzada ou castanho-amarelada, com carapaça cerosa. 

37. O que são cochonilhas? 
a) É uma praga que ataca quase todas as espécies de plantas em várias partes, como as folhas, os 

galhos novos e até mesmo as raízes que estão abaixo do solo. 
b) São larvas de besouro ou de mariposa que, quando saem dos ovos, entram no caule das plantas, 

consumindo os nutrientes e causando morte precoce dessas plantas. BROCAS 
c) São aracnídeos minúsculos, que não podem ser vistos sem auxilio de uma lente de aumento. 

Eles fazem uma teia na parte interior das folhas e sugam os nutrientes até causar a morte da 
planta. ÁCAROS 

d) É um inseto invisível a olho nu, que causa a perda da clorofila das folhas (substância que dá o 
verde à planta), portanto, sua presença pode ser percebida quando a planta fica pálida ou 
quando apresenta manchas nas folhas. TRIPES 
De acordo com a fundamentação acima a Banca faz opção pelo Indeferimento do recurso 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e se fundamentou no 

Edital nº 001/2016 na página 28. 

 CARGO: JARDINEIRO 

Conhecimento sobre cortadores de grama motorizado tipo giro zero, costal e podador e aparador de 

cerca viva. Preparo de solo, adubos químicos e orgânicos diversos, construção de canteiros, preparação 

de saquinhos de mudas para plantio de mudas. Sobre pragas, insetos diversos que atacam plantas em 

geral e seu controle. Sobre defensivos químicos, sua utilização correta, suas características, aplicação e 

classificação. Plantas nativas e exóticas, suas características, como adubação, época de plantio e 

condução. Tipos de sistemas de irrigação de plantas de jardim e gramados. Sobre ferramentas diversas 

para poda, plantio, manutenção de canteiros, roçada manual e limpeza. 

Assim o conteúdo planta nativas consta dos conteúdos do edital como pode ser comprovado acima, 

nesse caso a Banca faz opção pelo Indeferimento do recurso. 

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

 
 
 
 
 
 



CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou que no enunciado da 
questão faltou a palavra EXCETO. Assim a Banca acata o recurso do candidato. 
CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou que na referida 
questão faltou à palavra EXCETO, assim a Banca acata o recurso do candidato. 
CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e usou como 
fundamentação o Edital 001/2016 Página 30. 

 CARGO: TECNICO DE CONTABILIDADE  
Receita pública; Despesa pública; Transparência; Controle e fiscalização; Transferências 
voluntárias; Destinação de recursos para o setor privado, dívida e endividamento; Gestão 
patrimonial; Disposições finais e transitórias. Relatório Resumido da Execução Orçamentária e 
Relatório de Gestão Fiscal para Estados e Municípios exigidos pela Lei 101/00 (LRF). Sistema 
Integrado de Administração Financeira para os Estados e Municípios-SIAFEM: conceito, objetivos, 
principais documentos. Portaria 448 STN. Resolução TCE-Provimento 29/94 
Visto que a questão se enquadra no item Gestão Patrimonial a Banca faz opção pelo indeferimento 
da questão 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e usou a seguinte 
fundamentação: Dúvida na destinação do excesso de arrecadação  
 Lei 4320/64 
“Art. 43 -A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos 
disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa. 
§4º-Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-
á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.”  
Até aqui se entende que se existirem recursos disponíveis pelo excesso de arrecadação, 
primeiramente deverão ser atendidos os créditos extraordinários abertos no exercício 
. Depois, será verificada a possibilidade de abrir créditos suplementares ou especiais, isso se houver 
sobra de recursos. 
Assim a dúvida surgiu por conta da referida questão, que assim sendo a banca estabelece uma 
hierarquia no atendimento dos créditos frente ao excesso de arrecadação. Pelo entendimento da 
banca, primeiro atender-se-iam os créditos suplementares e especiais, para, depois (excesso não 
comprometido), atender o crédito extraordinário. 

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



CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Artigo 61, parágrafo primeiro. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o 

código de trânsito brasileiro. 

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas 

suas características técnicas e as condições de trânsito. § 1º Onde não existir sinalização 

regulamentadora, a velocidade máxima será de: b) nas estradas, SESSENTA QUILÔMETROS POR 

HORA. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. Secretaria do 

Planejamento e Gestão do Estado do Ceará. Página 27. Disponível em: 

http://www.gestaodoservidor.ce.gov.br/site/images/stories/manuais/bt21.pdf 

Os equipamentos de segurança do veículo devem ser checados regularmente, para que possam 

cumprir suas tarefas adequadamente.  

No caso dos cintos de segurança, deve-se observar periodicamente se há desgaste no cinto e se fecho 

está travando adequadamente. Como é um item obrigatório para todos os ocupantes do veículo, todos 

os cintos devem estar à disposição dos ocupantes, INCLUSIVE OS DOS BANCOS TRASEIROS.  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gestaodoservidor.ce.gov.br/site/images/stories/manuais/bt21.pdf


 
 

CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (RECURSO RETIFICADO) 

QUESTÃO: 33  

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO APÓS REANÁLISE DA BANCA 

JUSTIFICATIVA: Conforme a Lei 9503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 218:  
Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou 
equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias: 
I - quando a velocidade for superior à máxima em até 20% (vinte por cento):      
Infração - média;      
Penalidade - multa;   
II - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% (vinte por cento) até 50% (cinqüenta 
por cento):   
Infração - grave;  
Penalidade - multa; 
III - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% (cinqüenta por cento):         
Infração - gravíssima;       
Penalidade - multa [3 (três) vezes], suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento 
de habilitação.        
Como nenhuma das alternativas apresenta alternativa correta, a questão está NULA.. 
CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Artigo 231, inciso V. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o código 

de trânsito brasileiro. 

 

Art. 231. Transitar com o veículo: V - com excesso de peso, admitido percentual de tolerância 

quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN: 

Penalidade - multa acrescida a cada duzentos quilogramas ou fração de excesso de peso apurado, 

constante na seguinte tabela: 

a) até seiscentos quilogramas - 5 (cinco) UFIR; 

b) de seiscentos e um a oitocentos quilogramas - 10 (dez) UFIR; 

c) de oitocentos e um a um mil quilogramas - 20 (vinte) UFIR; 

d) de um mil e um a três mil quilogramas - 30 (trinta) UFIR; 

e) de três mil e um a cinco mil quilogramas - 40 (quarenta) UFIR; 

f) acima de cinco mil e um quilogramas - 50 (cinqüenta) UFIR; 

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

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Artigo 244, inciso V. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o código 

de trânsito brasileiro. 

Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor: V - transportando criança menor de SETE 

ANOS ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança: 

 Logo, a alternativa será Anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 



CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme Programa de Educação em Saúde: Lixo e Vetores, da Universidade 
Federal de São João del-Rei em parceria com a FAPEMIG e Prefeitura de Divinópolis, disponível 
em http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/lains/Folheto4.pdf, informa que: 

“BARATAS e FORMIGAS: Transmitem micróbios que causam infecções respiratórias e 
intestinais. Estão sempre em busca de alimentos em lixos e esgotos. Principais doenças 
relacionadas: Giardíase, cólera e diarréia. Formas de transmissão relacionadas: Como se 
locomovem em locais sujos, ao transitarem em alimentos, louças, pratos, talheres e copos, 
podem deixar os micróbios aderidos em seu corpo, causando a contaminação.” 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme BRASIL (2009), págs. 242 e 243: 
“DENGUE 
É uma doença infecciosa febril aguda causada pelo mosquito Aedes aegypti.  
(...)No seu ciclo de vida, o mosquito apresenta quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto. O 
mosquito adulto vive em média de 30 a 35 dias. A sua fêmea põe ovos de quatro a seis vezes 
durante sua vida e, em cada vez, cerca de 100 ovos, em locais com água limpa e parada. 
(...)Nas casas, o Aedes aegypti é encontrado normalmente em paredes, móveis, peças de roupas 
penduradas e mosquiteiros. 
Referência: 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Guia prático do agente comunitário de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, regula o § 7º do art. 226 da 
Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras 
providências. 
Seu Art. 16 reza: 
“Art. 16. Deixar o médico de notificar à autoridade sanitária as esterilizações cirúrgicas que 
realizar. 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.” 
O conteúdo planejamento familiar está presente no edital do concurso público, portanto, não 
foge ao escopo de conteúdos que poderia ser abordado. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 
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CARGO: VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme o Manual de Redação da Presidência da República. Item 1.4. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

1.4. Concisão e Clareza: A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial, conforme já 

sublinhado na introdução deste capítulo. Pode-se definir como claro aquele texto que possibilita 

imediata compreensão pelo leitor. No entanto a clareza não é algo que se atinja por si só: ela 

depende estritamente das demais características da redação oficial. Para ela concorrem: 

a) a impessoalidade, que evita a duplicidade de interpretações que poderia decorrer de um tratamento 

personalista dado ao texto; 

b) o uso do padrão culto de linguagem, em princípio, de entendimento geral e por definição avesso 

a vocábulos de circulação restrita, como a gíria e o jargão; 

c) a formalidade e a padronização, que possibilitam a IMPRESCINDÍVEL uniformidade dos 

textos; 

d) a concisão, que faz desaparecer do texto os excessos linguísticos que nada lhe acrescentam. 

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

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme o Manual de Redação da Presidência da República. Item 1.1. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

1.1. A Impessoalidade: A finalidade da língua é comunicar, quer pela fala, quer pela escrita. Para 

que haja comunicação, são necessários: a) alguém que comunique, b) algo a ser comunicado, e c) 

alguém que receba essa comunicação. No caso da redação oficial, quem comunica é sempre o Serviço 

Público (este ou aquele Ministério, Secretaria, Departamento, Divisão, Serviço, Seção); o que se 

comunica é sempre algum assunto relativo às atribuições do órgão que comunica; o destinatário 

dessa comunicação ou é o público, o conjunto dos cidadãos, ou outro órgão público, do Executivo 

ou dos outros Poderes da União. Percebe-se, assim, que o tratamento impessoal que deve ser dado 

aos assuntos que constam das comunicações oficiais decorre: 

a) DA AUSÊNCIA DE IMPRESSÕES INDIVIDUAIS de quem comunica: embora se trate, por 

exemplo, de um expediente assinado por Chefe de determinada Seção, é sempre em nome do Serviço 

Público que é feita a comunicação. Obtém-se, assim, uma desejável padronização, que permite que 

comunicações elaboradas em diferentes setores da Administração guardem entre si certa 

uniformidade; 

b) da IMPESSOALIDADE de quem recebe a comunicação, com duas possibilidades: ela pode ser 

dirigida a um cidadão, sempre concebido como público, ou a outro órgão público. Nos dois casos, 

temos um destinatário concebido de forma homogênea e impessoal; 

c) do caráter impessoal do próprio assunto tratado: se o universo temático das comunicações oficiais 

se restringe a questões que dizem respeito ao interesse público, é natural QUE NÃO CABE qualquer 

tom particular ou pessoal. 

Desta forma, não há lugar na redação oficial para impressões pessoais, como as que, por exemplo, 

constam de uma carta a um amigo, ou de um artigo assinado de jornal, ou mesmo de um texto 

literário. A redação oficial deve ser isenta da interferência da individualidade que a elabora. 

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

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm


CARGO: VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme o Manual de Redação da Presidência da República. Item 3 e 3.1 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

3. O Padrão Ofício: Há três tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela 

forma: o ofício, o aviso e o memorando. Com o fito de uniformizá-los, pode-se adotar uma 

diagramação única, que siga o que chamamos de padrão ofício. As peculiaridades de cada um serão 

tratadas adiante; por ora busquemos as suas semelhanças. 3.1. Partes do documento no Padrão 

Ofício: 

a) tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede. 

b) local e data em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à DIREITA. 

c) assunto: resumo do teor do documento. 

d) destinatário: o nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação. No caso do ofício 

deve ser incluído também o endereço. 

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

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: : Conforme o Manual de Redação da Presidência da República. Item 3.3 Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

3.3. Aviso e Ofício: 3.3.1. Definição e Finalidade: AVISO E OFÍCIO são modalidades de 

comunicação oficial praticamente idênticas. A única diferença entre eles é que o aviso é expedido 

exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o ofício 

é expedido para e pelas demais autoridades. Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos 

oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si e, no caso do ofício, também com 

particulares. 

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

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme o Manual de Redação da Presidência da República. Item 8, 8.1, 8.2, 8.3. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

8. Correio Eletrônico 

8.1 Definição e finalidade 

        O correio eletrônico ("e-mail"), por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na principal 

forma de comunicação para transmissão de documentos. 

8.2. Forma e Estrutura 

        Um dos atrativos de comunicação por correio eletrônico é sua flexibilidade. Assim, não 

interessa definir forma rígida para sua estrutura. Entretanto, deve-se evitar o uso de linguagem 

INCOMPATÍVEL com uma comunicação oficial . 

        O campo assunto do formulário de correio eletrônico mensagem deve ser preenchido de modo 

a facilitar a organização documental tanto do destinatário quanto do remetente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm


        Para os arquivos anexados à mensagem deve ser utilizado, preferencialmente, o formato Rich 

Text. A mensagem que encaminha algum arquivo deve trazer informações mínimas sobre seu 

conteúdo. 

        Sempre que disponível, DEVE-SE UTILIZAR RECURSO de confirmação de leitura. Caso 

não seja disponível, deve constar da mensagem pedido de confirmação de recebimento. 

8.3 Valor documental 

        Nos termos da legislação em vigor, para que a mensagem de correio eletrônico tenha valor 

documental, i. é, para que possa ser aceito como documento original, É NECESSÁRIO 

existir certificação digital que ateste a identidade do remetente, na forma estabelecida em lei. 

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

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Manual do Vigilante. Curso de Formação. Volume 1. Apostila homologada pelo: 

Departamento De Polícia Federal. Elaborada pela: A B C F A V- Associação Brasileira Dos Cursos 

De Formação E Aperfeiçoamento De Vigilantes. No item NSP-III - DIREITOS, DEVERES E 

RESPONSABILIDADES DO VIGILANTE. 

Disponível em: http://www.instrutordetiroaju.com.br/uploads/arquivos/2015/04/01428194092.pdf 

Os direitos do vigilante estão consagrados no artigo 117 da Portaria 387/06 do DPF, nos seguintes 

termos: Art. 117. Assegura-se ao vigilante: 

 I - o recebimento de uniforme, devidamente autorizado, às expensas do EMPREGADOR; 

II - porte de arma, quando em efetivo exercício;  

III - a utilização de materiais e equipamentos em perfeito funcionamento e estado de conservação, 

inclusive armas e munições;  

IV - a utilização de sistema de comunicação em perfeito estado de funcionamento;  

V - treinamento permanente de prática de tiro e de defesa pessoal;  

VI - seguro de vida em grupo, feito pelo EMPREGADOR;  

VII - prisão especial por ato decorrente do exercício da atividade. 

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

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Manual do Vigilante. Curso de Formação. Volume 1. Apostila homologada pelo: Departamento De 

Polícia Federal. Elaborada pela: A B C F A V- Associação Brasileira Dos Cursos De Formação E Aperfeiçoamento De 

Vigilantes.  

Disponível em: http://www.instrutordetiroaju.com.br/uploads/arquivos/2015/04/01428194092.pdf 

 

2. Deveres do Vigilante: A Portaria 387/06 do DPF não estabeleceu ao vigilante apenas direitos, mas também o dever de 

comprometimento profissional no exercício de sua atividade. Os deveres do vigilante estão previstos no artigo 118, da 

mencionada Portaria, conforme segue: Art. 118. São deveres dos vigilantes:  

I - exercer as suas atividades com urbanidade, PROBIDADE e denodo; 

II - utilizar, adequadamente, o uniforme autorizado, apenas em serviço;  

III - portar a Carteira Nacional de Vigilante - CNV; 

IV - manter-se adstrito ao local sob vigilância, observando-se as peculiaridades das atividades de transporte de valores, 

escolta armada e segurança pessoal;  

V - comunicar, ao seu superior hierárquico, quaisquer incidentes ocorridos no serviço, assim como quaisquer 

irregularidades relativas ao equipamento que utiliza, em especial quanto ao armamento, munições e colete à prova de 

balas, NÃO SE EXIMINDO O EMPREGADOR do dever de fiscalização. 

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

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

http://www.instrutordetiroaju.com.br/uploads/arquivos/2015/04/01428194092.pdf
http://www.instrutordetiroaju.com.br/uploads/arquivos/2015/04/01428194092.pdf


CARGO: VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Manual do Vigilante. Curso de Formação. Volume 1. Apostila homologada pelo: 

Departamento De Polícia Federal. Elaborada pela: A B C F A V- Associação Brasileira Dos Cursos 

De Formação E Aperfeiçoamento De Vigilantes. No item III SEGURANÇA FÍSICA DE 

INSTALAÇÕES. Do Controle de acesso de veículos. 

Disponível em: http://www.instrutordetiroaju.com.br/uploads/arquivos/2015/04/01428194092.pdf 

Procedimentos:  

Fazer inspeção visual com atenção voltada às características do veículo e ocupantes, bem como o 

comportamento e atitude dos últimos;  

• Fazer a abordagem, À DISTÂNCIA, procurando obter e confirmar todos os dados e, se for 

necessário, ligar para a empresa dos ocupantes do auto para fazer a confirmação, antes do ingresso 

no estabelecimento;  

• É conveniente que, caso seja autorizado o acesso, o veículo adentre apenas com o condutor, de 

modo que os demais ocupantes desembarquem e acessem pela entrada de pedestres; • Sendo adotado 

o procedimento acima, identificar o condutor, conforme estudado no controle do acesso de pessoas, 

caso contrário todos devem ser identificados;  

• A instalação de clausuras tem sido uma das principais formas de proteger o vigilante e evitar 

invasões, principalmente com uso de veículos clonados;  

• Caso o estabelecimento não disponha de clausura e, em se tratando de veículo com compartimento 

fechado (baú), é viável que se determine seu ingresso de ré, de modo que seja aberto o baú, antes da 

abertura do portão, a fim de que o vigilante não se exponha ao vistoriar o veículo e, nem ocorra 

invasão; 

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

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Constituição federal: Artigo 216/ Como das Orientações de vigilância do governo 

do estado de minas gerais. Disponível em: 

http://www.iepha.mg.gov.br/images/stories/downloads/IPAC/orientacoes-de-vigilancia.pdf 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, NOS QUAIS SE INCLUEM: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver;  

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artístico-culturais;  

V - os conjuntos URBANOS e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. 

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

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

 

http://www.instrutordetiroaju.com.br/uploads/arquivos/2015/04/01428194092.pdf
http://www.iepha.mg.gov.br/images/stories/downloads/IPAC/orientacoes-de-vigilancia.pdf


CARGO: VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Orientações de vigilância do governo do estado de minas gerais. Disponível em: 

http://www.iepha.mg.gov.br/images/stories/downloads/IPAC/orientacoes-de-vigilancia.pdf 
Medidas de segurança: 

a) Prevenção ao roubo ou furto de bens culturais (monitoramento): Recomenda-se a precaução em relação ao 

local de guarda de chaves e à segurança por seus responsáveis. A visitação aos acervos que DEVEM SER 

PROTEGIDOS tais como templos de culto e museus devem observar um monitoramento sistemático de 

visitantes por meio do acompanhamento e identificação, que pode ser feito por um simples caderno de registro 

de visita próprio com a anotação de dados pessoais de visitantes no momento do acesso ao acervo (nome, 

endereço, CPF, RG, data, mediante apresentação de carteira de identidade). 
b) Instalações de prevenção ao roubo e furto e instalações de combate a incêndio: Observar as recomendações 

de implantação e manutenção de instalações e equipamentos de prevenção ao roubo e ao furto. Observar as 

recomendações para instalações de prevenção ao início de incêndio. [ver cartilha publicada pelo IPHAN]. 

c) Prevenção e controle de saída de bens culturais do País Lei N° 4.845, de 19 de novembro de 1965: Art. 1° 

Fica PROIBIDA a saída de quaisquer obras de artes e ofícios tradicionais, produzidas no Brasil até o fim do 

período monárquico, abrangendo não só pinturas, desenhos, esculturas, gravuras e elementos de arquitetura, 

como também obras de talha, imaginária, ourivesaria, mobiliário e outras modalidades. Art. 2° Fica 

igualmente proibida a saída para o estrangeiro de obras de mesma espécie oriundas de Portugal e incorporadas 

ao meio nacional durante os regimes colonial e imperial. 

d) Ações educativas de preservação: A educação constitui a maneira MAIS EFICAZ para a proteção de bens 

culturais na medida em que todo cidadão internaliza a necessidade e a importância em preservar a sua cultura 

como meio fundamental de preservação da vida e de sustentabilidade dos recursos hoje existentes às gerações 

atuais e futuras. 

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

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Decreto Nº 1.171, de 22 de Junho de 1994. Aprova O Código De Ética 

Profissional Do Servidor Público Civil Do Poder Executivo Federal. ANEXO: Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Das Regras Deontológicas 
Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm 

 
Das Regras Deontológicas: 
I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados 

maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já 

que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes 

serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. 

II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá 

que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o 

oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras 

contidas no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal. 

III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo 

ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a 

finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato 

administrativo. 

http://www.iepha.mg.gov.br/images/stories/downloads/IPAC/orientacoes-de-vigilancia.pdf
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VII - SALVO OS CASOS DE SEGURANÇA NACIONAL, investigações policiais ou interesse 

superior do Estado e da Administração Pública, a serem preservados em processo previamente 

declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito 

de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, 

imputável a quem a negar. 

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

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Decreto Nº 1.171, de 22 de Junho de 1994. Aprova O Código De Ética Profissional 

Do Servidor Público Civil Do Poder Executivo Federal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm 

Das Vedações ao Servidor Público. Inciso XV - E vedado ao servidor público: 

a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer 

favorecimento, para si ou para outrem; 
b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam; 
c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código de 

Ética ou ao Código de Ética de sua profissão; 
Logo, a alternativa correta é a Letra C. Permanecendo assim o gabarito. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (RECURSO RETIFICADO) 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO APÓS REANÁLISE DA BANCA 

JUSTIFICATIVA: A questão possui 05 (cinco) alternativas, por isso, deverá ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 

Observação:                  Recursos com essa tonalidade em vermelho passaram por uma reanálise da banca e 
foram alterados no gabarito oficial. 
 

 
 
 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA  

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
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