
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-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 MÉDIO (atualizado em 24/08/2016) 
 

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), 24/08/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

 
             LEGENDA 

   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDO 
COM ANULAÇÃO 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Pelo entendimento do texto extrai-se que há a necessidade de um conhecimento 

prévio para navegar na internet. O enunciado pede que se marque a alternativa que NÃO pode ser 

comprovada no texto.  

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a alteração de gabarito da letra “B” para a letra 

“C”. a única que atende ao enunciado da questão é a alternativa apresentada no gabarito preliminar, 

a letra “B”: “agora”, ideia de tempo. “Mais”, indica intensidade. “Profundo”, indica modo”. “Pro 

outro lado do mundo”, indica a ideia de lugar. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato apenas discordando do valor semântico do vocábulo “nem” na 

construção “v.12. O troço vira miragem /v.13. Nem com lupa vejo o alvo.”. Para se extrair o valor 

semântico de uma expressão, há que se observar o contexto. No caso, a expressão em análise tem 

equivalência semântica com “ainda que” ou “mesmo que”, apenas expressada de uma forma 

diferente.  

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



 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato afirmando que a palavra “miragem” não funciona como 

modificador do nome, pois, segundo ele, trata-se de um substantivo. Equivocada a argumentação, 

pois  a palavra “miragem” sofreu a mudança de classe, a partir do verbo “virar” que neste contexto 

não é verbo de ação, por isso não transitivo direto, mas funciona como verbo de ligação cujo sentido 

é “tornar”. Assim, a palavra “miragem”, no contexto em que se insere, deixa de funcionar como 

substantivo e passa a funcionar como adjetivo por força do verbo translativo “virar”. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança do gabarito para a letra “B”. Impossível. 

O enunciado pede que seja marcada a “alternativa que apresenta ditongo decrescente, hiato e 

dígrafo, respectivamente”. Ou seja, terá que obedecer à sequência exigida. A alternativa “B” 

apresenta a seguinte sequência de palavras: “céu”, “Cheguei” e “Viagem”. A segunda palavra 

(cheguei) não apresenta hiato, portanto, não obedece à sequência exigida. Na palavra “segundo”, 

letra “A”, o encontro /un/ forma um dígrafo vocálico: duas letras que representam um único fonema, 

conceito de dígrafo. Já na palavra “visagem”, o encontro “em” forma um ditongo, pois ouve-se /ei/. 

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

 
 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A versão do Office 2010 não salva mais os documentos padrão em .DOC, .XLS e  nem .PPT 
pois as verões mais recentes do software a um X no final de cada extensão, por isso encontra-se incorreto. 
A forma correta seria: .DOCX, .XLSX e PPTX. 
Gabarito permanece inalterado. 

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

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Por falha de digitação faltou a palavra “exceto” ao fim da questão, que deferia 
corretamente o gabarito fornecido. Apenas por isso, questão nula. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 



 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Possui duas alternativas corretas. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 

 
 
 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Gabarito é a alternativa D, conforme se vê abaixo:  

Alternativa A: Constituição Federal: Art. 1°. A República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito. Ou seja, não há a presença da UNIÃO. 

Alternativa B: Constituição Federal: Art. 1º. Parágrafo único: Todo o poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou DIRETAMENTE, nos termos desta Constituição. 

E não indiretamente, como traz a questão. 

Alternativa C: Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E não, dependentes e harmônicos entre si.  

Alternativa D: Art. 4º. Parágrafo único. A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

BUSCARÁ A INTEGRAÇÃO ECONÔMICA, POLÍTICA, SOCIAL E CULTURAL DOS POVOS DA 

AMÉRICA LATINA, VISANDO À FORMAÇÃO DE UMA COMUNIDADE LATINO-AMERICANA 

DE NAÇÕES.  

Logo, o gabarito permanece Letra D. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Gabarito é a alternativa D, conforme se vê abaixo:  

Alternativa A: Constituição Federal: Artigo 5°, inciso LXXVI - SÃO GRATUITOS PARA 

OS RECONHECIDAMENTE POBRES, NA FORMA DA LEI O REGISTRO CIVIL DE 

NASCIMENTO E A CERTIDÃO DE ÓBITO. (...) 

SEM EXCEÇÃO, significa que o direito dado é sem ressalvas, sem exceções, haja vista que não há 

nada escrito posteriormente.  

É diferente, por exemplo, o que está na Constituição Federal no Artigo 5°, inciso XL - a lei 

penal não retroagirá, SALVO PARA BENEFICIAR O RÉU.  

Ou seja, a Constituição não traz nenhum tipo de ressalva, para quem é reconhecidamente 

pobre. 

 Logo, o gabarito permanece Letra D. 

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

 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA  
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


