
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ-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 

 
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), 10/10/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

 
             LEGENDA 

   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 
 

CARGO: TODOS  OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato da questão alegando que a resposta CERTA é a alternativa contida na letra 
“D”. Assiste razão ao candidato, observa-se que houve erro material na transcrição do gabarito ofertado pela 
banca para divulgação preliminar. 
RECURSO PROCEDENTE - MUDANÇA DE ALTERNATIVA DO GABARITO PRELIMINAR. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato sob o argumento de que a palavra presente na alternativa “D” está 
dissociado do princípio de acentuação da palavra apresentada como exemplo  paradigma no enunciado da 
questão, razão pela qual pede a anulação da questão. Não assiste razão ao Recorrente,  pois o princípio estabelece 
que “acentuam-se o "i" e "u" tônicos quando formam hiato com a vogal anterior, estando eles sozinhos na sílaba 
ou acompanhados apenas de "s", desde que não sejam seguidos por "-nh". 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato sob o argumento de que o vocábulo “como”da alternativa “B” apresenta 
valor semântico de comparação, implicando, dessa forma” a existência de suas alternativas corretas, “B” e “C”, por 
isso pede a anulação da questão. Assiste razão ao recorrente. 
RECURSO PROCEDENTE PARA ANULAÇÃO DA QUESTÃO. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 



 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato sob o argumento de que a expressão “de cabresto” (L.5) tem 

valor adverbial, por isso  requer a mudança de gabarito. Não assiste razão ao Recorrente, uma vez 

que a expressão em alusão funciona com valor restrito do vocábulo “voto”, classificando-se assim, 

do ponto vista morfológico,  como locução adjetiva. De igual forma, não procede o argumento do 

Recorrente de que “O termo “barata” assume a função de advérbio pois não flexiona nem em 

numero, modo  e nem em grau”, uma vez que o termo encontra-se flexionado, assumindo a função 

de adjetivo e adjunto adnominal da palavra “forma”. Por sua vez, a expressão “no país” (L.4), 

funciona como locução adverbial com valor semântico de lugar. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta alternativa não há o que se reformar, uma vez que a palavra “cenário” (L.23) 

é acentuada por ser uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente: ce-ná-rio”. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato, apresentando apenas o seguinte: A palavra a ( porém ) e 

contudo: mas todavia.   A palavra ( mas ) exprime oposição ou restrição ou causa de uma ação”, 

mas sem fundamentar sua irresignação ou apresentar um pedido explícito que a justifique. Neste 

caso, não há como ou por que se modificar o gabarito preliminar apresentação, por falta de fundação 

lógica do recurso. 

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

 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato sob o argumento de que a questão possui erro de digitação. A 

banca entende que de fato houve um erro de digitação na questão, mas que no entanto, não é razão 

para anular a questão por entendermos que primeiramente o simples erro não induz o candidato ao 

erro, segundo, não altera em nada o sentido da questão e terceiro a questão possui apenas as quatro 

alternativas, conforme descrito no edital e na própria capa da prova. 

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

PROVA: MATEMÁTICA 
QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão deve ser anulada por não apresentar opção correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 



 

CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão deve ser anulada por não apresentar opção correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 
 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Apesar da alternativa apresentar grafia incorreta, a letra C é a opção correta entre as 
demais propostas para a referida questão. 

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

 
 
 

CARGO: VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa B (Evitar aproximações bruscas) não pode ser considerada correto, pois 
a questão pede aquela que deve ser evitada e, ao evitar “evitar” alguma coisa, significa que a situação 
não será evitada. 

A alternativa D (Não transmitir informações de terceiros) também não pode ser considerada correta, 
pois ao se evitar não transmitir informações, significa que se deve sim transmitir essas informações. 
Assim, as palavras “evitar” e “não”, que iniciam as alternativas B e D, respectivamente, tornam as 
alternativas incorretas. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O supervisor deve sim ser informado do ocorrido, mas não será para ele que a 
filmagem deverá ser encaminhada, mas sim para a polícia, a fim de que possam tomar as medidas legais 
necessárias. 

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

 
 
 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA  
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


