
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO SÃO FRANCISCO-PE 

RESULTADO DOS RECURSOS – CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

Tendo em vista a divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, e atendendo à solicitação de 
alguns candidatos que impetraram recursos contra tal resultado, nos moldes estabelecidos no Edital, a 

Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 
 

Teresina (PI), 01/07/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação que compromete a resolução da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Permanece o gabarito oficial- Letra “D”, vez que não há qualquer erro que interfira na 
resolução da questão pelo candidato. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Permanece o gabarito oficial- Letra “B”, vez que apenas dois itens estão corretos, o item 
II e III. Não há qualquer erro a ser apontado nessas afirmações. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Permanece o gabarito oficial- Letra “c”, vez que não há qualquer erro que interfira na 
resolução da questão pelo candidato. 

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

 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Há uma série de tipos de memória RAM, que, atualmente, são segmentados em memória 
principal, de cachê e vídeo. Temos a RAM (principal) o tempo de acesso é variável fundamental em se 
tratando de RAM. Temos a RAM (secundária) na qual permite acesso mais veloz aos dados que precisam ser 
frequentemente acessados e são mais caras e complexas que as RAM e temos e RAM (Vídeo) inicialmente, 
as placas de vídeo contavam com memórias DRAM, mas passaram a contemplar memórias VRAM que 
permitem dois acessos simultâneos. 

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

 
 

 

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve erro na divulgação do gabarito preliminar, sendo que a alternativa 
correta é a letra “A”, que é a transcrição ipsi literis do art. 164, §2º, da CF. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve erro na divulgação do gabarito preliminar, sendo que a alternativa 
correta é a letra “B”, já que o trabalhador conta com seis anos completos de serviço, o que lhe 
acrescenta 18 dias a mais do que os trinta mínimos, de acordo com o que dispõe a Lei nº 12.506. 

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

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e se fundamentou no 
livro Noção de Arquivologia – Matéria Básica de Ana Claudia Dias 2ª Ed. Ed. Degrau Cultural. 
Explicitando que na questão 29 a alternativa C está INCORRETA porque: 
Conservação implica em resguardar a integridade física do documento, manutenção e higienização dos 
acervos e arquivos  
Restauração implica em interagir no corpo físico do documento, com técnicas especiais para 
restauração. 

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

 
 

 



CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso das questões acima a banca analisou e verificou que em 
todas houve de fato erro na digitação da lei de licitação por esse motivo a banca acata os 
recursos e de maneira formal pede desculpas aos candidatos por tal ocorrência. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso das questões acima a banca analisou e verificou que em 
todas houve de fato erro na digitação da lei de licitação por esse motivo a banca acata os 
recursos e de maneira formal pede desculpas aos candidatos por tal ocorrência. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso das questões acima a banca analisou e verificou que em 
todas houve de fato erro na digitação da lei de licitação por esse motivo a banca acata os 
recursos e de maneira formal pede desculpas aos candidatos por tal ocorrência. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 

CARGO: VIGILANTE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e se fundamentou no 
Manual de Ética Profissional – Estimulando a Postura ética no Ambiente de Trabalho – do RASC – 
Recuperação e Assistência Cristã. O referido Manual cita como Característica de um profissional ético: 
Honestidade, Sigilo, Coragem, Humildade, Imparcialidade, Otimismo, Flexibilidade e Integridade. Como 
se pode perceber não existe a característica Integralidade, pois com referência a ética profissional este 
conceito não se aplicaria. 

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, verificou que faltou a palavra 
EXCETO que classificaria a letra “B” como INCORRETA, nesse caso a banca acata o recurso. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA  

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


