
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO-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 NÍVEL FUNDAMENTAL (RETIFICAÇÃO REALIZADA EM 11/07) 

 
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), 11/07/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato argumenta que a alternativa adequada para esta questão é a letra “B”. 
Não tem razão. Isso porque, a alternativa “B” consta o seguinte: “Uma verdadeira engenharia 
psicológica de duas mãos se fez necessária, todavia submeteram-se populações inteiras a tal regime 
de governo.”. Na frase original não está dito que “submeteram-se populações inteiras a tal regime de 
governo”, não há a afirmação de fato passado e concluído, mas aponta apenas uma hipótese “para 
submeter populações inteiras a tal regime de governo”.   

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nas orações que se encontram na voz passiva sintética, ausente o agente da passiva, 

quando transpostas para a voz ativa, em razão da ausência do agente da passiva, deve-se indeterminar 

o sujeito na terceira pessoal do plural.  

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O conceito de dígrafo é um grupo de duas letras que representa um único fonema. 

Na palavra “homogeneidade” (L.15)”, “ho”, na cadeia sonora em que se apresenta, há a ocorrência 

de apenas um fonema “-o”, portanto, há a ocorrência de duas letras que representam um único 

fonema: dígrafo.   

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

 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O vocábulo “O”, destacado, em "O que acontece hoje” (L.45), morfologicamente é 

pronome demonstrativo, equivale a “aquilo”. Portanto, a alternativa que guarda relação de mesma 

classe morfológica é a letra “D” que apresenta o pronome demonstrativo  “Essa” (L.15). 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na palavra “dizem” (L.6), ao ser pronunciada, há a ocorrência do fonema “i” 

embutido na letra em “m”, sem o qual a palavra ficaria sem sentido. Transcrevendo, houve-se 

“/d//i//z//e//i/. Logo, a última sílaba apresenta um ditongo decrescente nasal. 

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

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta é 6 que é um múltiplo de 6.  

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

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão está bem formulada e possui apenas uma resposta correta. 

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

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 1 km² equivale a 1000000 m² que dividido por 4 é igual a 250.000 m² 

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

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro material. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De 1 a 10 são 11 algarismos, e nas demais dezenas são 20 algarismos, 11 + 120 = 131.  

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

 



CARGO: MOTORISTA CATEGORIA “D” 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (RETIFICADO) 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Conforme a Lei 9.503/97, em seu art. 123, III, afirma que “Será obrigatória a expedição 
de novo Certificado de Registro de Veículo quando for alterada qualquer característica do veículo”. 
Como o enunciado solicita que seja assinalada a alternativa que não representa situação obrigatória 
para expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, a assertiva “C” não responde, pois se 
realmente alterar qualquer uma ou todas as características do veículo, um novo Certificado de Registro 
de Veículo deverá ser emitido.  
CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme a Lei 9.503/97, em seu art. 124, III, afirma:  
“Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes 
documentos: 
(...) 
III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas 
estabelecidas pelo CONTRAN. 
Como a questão afirma “Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os 
seguintes documentos, EXCETO: 
b) Comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas 
estabelecidas pelo DETRAN.” 
Percebe-se que a assertiva afirma que a norma é estabelecida pelo DETRAN, todavia, a supracitada lei 
determina que a norma é estabelecida pelo CONTRAN. 
Portanto, recurso indeferido. 

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

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A primeira assertiva da questão em tela afirma:  
“Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá 
ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde 
estiver registrado o veículo.” 
A assertiva é verdadeira, pois está em conformidade ao art.130 da Lei 9.503/97. 
A segunda assertiva da questão em tela afirma:  
“No caso de transferência de residência ou domicílio, é válido, durante o exercício, o licenciamento de 
origem”.  
A assertiva é verdadeira, pois está em conformidade ao art.130, § 2º da Lei 9.503/97. 
A terceira assertiva da questão em tela afirma:  
“O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 
Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo DETRAN”. 
Esta assertiva apresenta uma incorreção, pois o Art. 131 da Lei 9.503/97 afirma que “o Certificado de 
Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no 
modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN”. Percebe-se que as especificações são 
estabelecidas pelo CONTRAN e não pelo DETRAN. 
Portanto, recurso indeferido. 

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

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA “D” 
 



PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede que seja assinalada a alternativa INCORRETA sobre o licenciamento. 
O gabarito informa que a alternativa correta é a letra “D”. 
O Art. 132 da Lei 9.503/97 informa que “Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão 
sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o Município de destino.” Já a 
assertiva D da questão em tela traz:  
“d) Os veículos novos estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN 
durante o trajeto entre a fábrica e o Município de destino.” 
A lei determina que os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação 
regulada pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o Município de destino ao tempo em que a 
assertiva D afirma que os veículos novos estão sujeitos ao licenciamento. 
Portanto, recurso indeferido. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 

CARGO: VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme o Manual do Vigilante (2007), afirma que vigilância é a sensação na qual a 
pessoa ou empresa emprega recursos humanos capacitados agregando a isso o uso de equipamentos 
específicos e estabelecendo normas e procedimentos a fim de produzir um estado de ausência de risco. 
Logo, alternativa correta é a letra “B”. 
Portanto, recurso indeferido. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Conforme o Manual do Vigilante (2007), quando traz as regras básicas para a 
vigilância afirma que:  
 “a) Os funcionários e vigilantes não tem autorização para guardar ou manter-se de posse de armas de 
clientes, visitantes, policiais, etc. 
c) o revezamento no horário de almoço deverá ser criterioso, de modo que as cautelas sejam 
redobradas. Grande índice de assaltos ocorre nesse período. 
f) vigie, discreta e atentamente, todas as pessoas com atitudes suspeitas no recinto e nas proximidades.” 
Logo, alternativa correta é a letra “D”. 
Portanto, recurso deferido. 
CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O edital é muito claro quando exige do candidato “Conhecimento Básico da Função”. 
A questão em tela trata sobre um tipo de ronda, que consiste em uma das funções da vigilância.Portanto, 
recurso indeferido. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 

CARGO: OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS-OSD 



PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme ANVISA (2010), na obra Segurança do paciente em serviços de saúde: 
limpeza e desinfecção de superfícies, pág. 25, informa que “Nunca varrer superfícies a seco, 
pois esse 
ato favorece a dispersão de microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar 
a varredura úmida, que pode ser realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de pisos.”  
A questão pede que seja assinalada a alternativa que NÃO representa um princípio básico para 
a limpeza e desinfecção de superfícies. 
A alternativa C traz: 
“c) Deve-se dar preferência por varrer superfícies a seco, pois assim o trabalho se torna 
mais ágil e rápido.” 
Percebe-se que a alternativa é contrária à determinação da ANVISA. 
Portanto, recurso indeferido. 

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

COMISSÃO ORGANIZADORA  
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


