
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS-TO 

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 (Atualizado em 21/10/2016) 

 
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), 20/10/2016 
 

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 

 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não possui nenhum erro que justifique sua anulação ou alteração de gabarito, portanto, segue 
inalterado. 

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

 

 

CARGO: AGENTE DE LIMPEZA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  Não há alternativa para questão, dado que somente o item II está correto. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito da questão é a letra A. Conforme Cartilha sobre orientações de vigilância produzida pelo 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG. Governo do Estado de Minas Gerais. 
Item 2. Letra A. Página 2. Disponível em:  
http://www.iepha.mg.gov.br/images/stories/downloads/IPAC/orientacoes-de-vigilancia.pdf 
 
Item 2. Que patrimônio é objeto de vigilância? São várias as categorias de patrimônio cultural de natureza material, 
objetos de vigilância quanto à sua integridade e referencial simbólico para as populações e os indivíduos, suporte dos seus 
saberes e práticas culturais cotidianas. Relaciona-se a seguir algumas referências contidas na legislação brasileira e em 
alguns documentos da UNESCO a respeito das diferentes categorias e suportes de bens culturais. 
 

A) Constituição Federal de 1988 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - 
os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, 
documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos 
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
 

Logo, a alternativa correta é a Letra A. Permanecendo assim o gabarito. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26  

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito da questão é a letra A. Conforme ANEXO 3 (Aprovado pela Portaria MTE n.º 1.885, de 02 de 
dezembro de 2013) da NR 16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS. 
Disponível em: http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR16.pdf 
 
ANEXO 3: ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA 
NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL. 
 
• Primeira Alternativa: As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal 

ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas- Alternativa verdadeira 
• Segunda Alternativa: São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que 

atendam a uma das seguintes condições: a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de 
segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas 
pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. - ALTERNATIVA VERDADEIRA 

• Terceira Alternativa: São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que 
atendam a uma das seguintes condições: b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal 
em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados 
diretamente pela administração pública direta ou indireta. 3. As atividades ou operações que expõem os empregados 
a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes 
do quadro abaixo: 

 
Logo, a alternativa correta é a Letra A. Permanecendo assim o gabarito. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iepha.mg.gov.br/images/stories/downloads/IPAC/orientacoes-de-vigilancia.pdf


CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso procedente, a única alternativa que atende o que é pedido na questão é a alternativa “A”. (Ter 
sentido de responsabilidade, integridade e espírito de equipe.) 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso procedente, a única alternativa que atende o que é pedido na questão é a alternativa “D”.  
Verificação dos riscos para si próprio, para a vítima e para terceiros. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso procedente, a única alternativa que atende o que é pedido na questão é a alternativa “C”.  
Empregador. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso procedente, a única alternativa que atende o que é pedido na questão é a alternativa “D”.  I, II, 
III estão corretas. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA  

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


