
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-MA 

RESULTADO DOS RECURSOS – CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS –  
2ª PARTE - SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  

 
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), 02/08/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Para esta questão, o candidato requer a anulação da questão, mas se limita a dizer 

que ”Há mais de uma resposta na questão” sem justificar ou fundamentar sua afirmação, inclusive 

não aponta qual seria a outra alternativa divergente da apresentada no gabarito preliminar. Portanto, 

prejudicado o recurso pela ausência de fundamentação que justifique análise da questão. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A forma verbal “precisariam” (L.14) encontra-se no futuro do pretérito indicando 

uma mera ação hipotética. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta oração “Não há dois líderes numa matilha.” (L.30), como bem afirmou o 

candidato, a oração tem o verbo haver como verbo impessoal, portanto, neste caso, sendo impessoal, 

a oração é sem sujeito. Portanto,  jamais possui sujeito indeterminado. 

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

 
 
 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os dois tipos de computadores tem suas características. Os computadores destinados 
a grandes volumes de dados e grandes dimensões é o mainframe, pois os supercomputadores são mais 
complexos como características de tecnologia de ponta e solução de problemas científicos ou militares. 
A característica do mainframe é mais básica de refere-se a apenas ao seu tamanho e volume de 
processamento e não a resolução de grandes problemas como os supercomputadores. 
Os supercomputadores são construídos para atender uma finalidade específica. Os mainframes são 
construídos para realizar uma grande variedade de tarefas de execução diária; 

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

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O conceito da questão de software básico encontra-se correto e coerente. A utilização de 
softwares para o entendimento foi utilizado para também o candidato selecionar a aplicação correta do 
termo com a aplicação. 

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

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A memória RAM tem a função de armazenamento temporário, sabe-se que o termo 
escrita refere-se tanto ao armazenamento quanto ao termo de gravação. Não confundir o termo gravação 
e armazenamento. Pois a diferença entre as memórias RAM e ROM é o armazenamento temporário e 
permanente. 

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

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A assertiva III encontra-se correta. Sendo assim todos os itens estão corretos. 

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

CARGO: DIGITADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido a alternativa C está com dois itens repetidos a questão deverá ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 
 
 
 
 
 



CARGO: RECEPCIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O edital é muito claro quando exige do candidato “Arquivo e as Técnicas de 
Arquivamento”. A questão em tela trata sobre a microfilmagem atualmente muito utilizada no 
manuseio de arquivos. Portanto, o conteúdo abordado pela questão reclamada fora previsto em edital. 
Desta forma, recurso improvido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O edital é muito claro quando exige do candidato “Noções de Direito Constitucional 
(Constituição da República Federativa do Brasil – Art. 5º)”. A questão em tela trata sobre a instituição 
do júri, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII. Portanto, o conteúdo abordado pela questão reclamada fora 
previsto em edital. 
Desta forma, recurso improvido. 

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

 
 
 
 

CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA 

 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão referida apresenta resposta correta, segundo a literatura científica , a 
alternativa “ C”. 
CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A abordagem apresentada na referida questão corresponde aos temas exigidos no 
edital do presente certame e ao que rege a literatura científica. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão supra mencionada não apresenta alternativas de reposta correspondente 
ao conteúdo abordado. 
CONCLUSÃO: Questão NULA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão referida apresenta resposta correta, segundo a literatura científica , a 
alternativa “ C”. 
CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 



CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA 

 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:. A questão supra mencionada apresenta mais de uma alternativa correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  A questão supra mencionada apresenta mais de uma alternativa correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  A questão supra mencionada apresenta erro na construção das alternativas, interferindo 

na interpretação da mesma. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  A abordagem apresentada na referida questão corresponde aos temas exigidos no edital 

do presente certame. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA  
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


