
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-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), 18/11/2016 
 

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: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C” para a alternativa 
“D”. Sem razão o Recorrente. A palavra “Ministérios” (L.2), de acordo com as regras de acentuação da gramática 
normativa, é paroxítona terminada em ditongo e de igual classificação é a palavra  “patrimônio” (L.2). As análises 
que extrapolem essa classificação são meras teorias linguísticas não normatizadas. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: As palavras “população” (L.4), e “prancheta” (L.2) são, respectivamente, oxítona e paroxítona. 
Em face da transposição equivocada do gabarito, há de se fazer a mudança de gabarito. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo que seja alterado o gabarito da letra “C” para a letra “B”. Com 
razão o Recorrente, o verbo existir é pessoal e se flexiona para concordar com o sujeito, portanto a alternativa 
correta a ser marcada é a letra “B”. Em face da transposição equivocada do gabarito, há de se fazer a mudança de 
gabarito. 

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

 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa 
“C”. Sem razão o Recorrente. A palavra  “só” (L.3),  morfologicamente, equivale a “somente”, desempenhando 
papel morfológico de advérbio, que é a mesma classe gramatical da palavra “sempre” (L.4), Letra “D”, enquanto 
que a palavra “maior” (L.2), no contexto em que se insere, funciona como adjetivo. 

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

 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa correta atende ao que a questão pede: 

P – 5 = 5 (T – 5) 

P = 5T – 20 

P + 4 = 2(T + 4) 

P  = 2T + 4 

5T – 20 = 2T + 4 

3T = 24 

T = 8 e P = 20 

SOMA = 28 

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

 
 
 
 

CARGO: COZINHEIRO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: LAVADEIRA HOSPITAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Ao que se refere ao fato de poder ser aplicado diretamente sob a roupa na lavagem; isto é 
assertivo, pois no enunciado da questão não é relatado à forma de lavagem. O sabão em barra pode ser dissolvido 
em água para lavagem, basta apenas deixá-lo dentro de um recipiente com água e o mesmo se dissolverá. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Independentemente da ortografia, está banca mantém a assertividade da questão por julgar que 
o candidato poderia avaliar a figura e identificar a resposta correta. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão deve ser anulada, pois de fato existe de fato limpa-carpetes não são inflamáveis. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 

CARGO: MAQUEIRO HOSPITAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não interpõe ao candidato a forma a qual o paciente está tomando a medicação, o 
solicitado na questão é a forma de transporte que em ambos os casos estão corretas. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão solicita ao candidato que o mesmo assinale a alternativa INCORRETA, quanto para a 
utilidade da máscara facial. A única resposta que não atende corretamente quanto ao objetivo do uso da mascara 
facial é a alternativa (B). 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A MACA HOSPITALAR DO TIPO RETRÁTIL, não possui qualidade inferior as demais macas, pois 
não estamos comparando marcas diferentes; A MACA HOSPITALAR DO TIPO RETRÁTIL, não possui altura inferior 
as demais macas, pois a forma apresentada indica altura inferior permanente o que não é correto. Atentando-se 
ao fato de que o candidato não apresenta uma justificativa bibliográfica que justifique a sua interposição quanto 
à questão, está banca examinadora mantém, portanto a assertividade da mesma. 

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

 



CARGO: OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A placa “Use o cinto de segurança” representa Sinalização de Indicação (Placa Educativa)Fonte: 
http://aimore.net/placas/placas_educativas_auxiliares_aimore.html  

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

 
 

CARGO: VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  A questão trata sobre as boas maneiras que devem ser estimuladas no ambiente de trabalho. 
Os itens I, II e III tratam corretamente sobre condutas que devem ser adotadas no ambiente de trabalho para 
melhorar o clima organizacional. Assim, essas condutas devem ser estimuladas para tornar o ambiente de 
trabalho mais adequado. Destarte, o presente recurso não merece prosperar. Não há, no contexto de qualquer 
ambiente de trabalho, afirmar que a falta de pontualidade seja considerada uma boa maneira. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão trata sobre os deveres dos vigilantes. Urge salientar que as atribuições de Vigia e 
Vigilante são distintas, já que são profissões diferentes, cada uma com atributos próprios. Dessa forma, como a 
questão não trata sobre os deveres dos vigias, esta deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão trata sobre os casos em que os vigilantes podem usar armas de fogo e/ou força física 
contra as pessoas. Urge salientar que as atribuições de Vigia e Vigilante são distintas, já que são profissões 
diferentes, cada uma com atributos próprios. Dessa forma, como a questão não trata sobre o cargo de vigia, deve 
ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  A assertiva reclamada pelo candidato é a que segue: 

“A fiscalização, o controle e a vigilância devem ser constantes e abranger todos os pontos do perímetro de 
segurança, de modo a inibir e impedir qualquer ação criminosa, ressaltando que a atividade de vigilância 
patrimonial tem caráter corretivo.” 

De acordo com o Manual do Vigilante,  

“A fiscalização, o controle e a vigilância devem ser constantes e abranger todos os pontos do perímetro de 
segurança, de modo a inibir e impedir qualquer ação criminosa, ressaltando que a atividade de vigilância 
patrimonial tem caráter preventivo.” (Grifo nosso) 

Desta forma, a assertiva está incorreta, pois o caráter deve ser preventivo e não corretivo. 

Portanto, recurso improvido. 

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

http://aimore.net/placas/placas_educativas_auxiliares_aimore.html


CARGO: VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o Manual do Vigilante, a Portaria “trata-se de um ponto que exige do vigilante 
conhecimento efetivo de suas atividades, tirocínio, raciocínio rápido, organização, dinâmica e boa capacidade de 
comunicação. A falta de controle neste ponto revela a ausência total de segurança.” Portanto, a questão reclamada 
não apresenta incorreção.  Desta forma, recurso improvido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Apesar de a assertiva apresentar uma falha de digitação, não é o suficiente para invalidar o seu 
entendimento. Portanto, recurso improvido. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA  
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


