
 
 

 
 

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 –  
2ª PARTE - SOMENTE PARA OS CARGOS DE 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), 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 MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa 
“B”. Sem razão o Recorrente. A oração “que, (...) os brasileiros só alcançarão o atual patamar dos países mais bem-
sucedidos na escola em 2060” completa, de forma direta, sem interposição de preposição, o verbo “mostrar” que 
é verbo transitivo direto. Logo, a oração em destaque desempenha a função sintática de objeto direto, sendo 
classificada como  oração subordinada substantiva objetiva direta.   

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa 
“A”. Sem razão o Recorrente. Ao utilizar a construção metafórica “Mas a gravidez é sempre longa.” (L.4/5), o autor 
refere-se ao fazer literário como um processo que se equivale a uma gestação que vai ocorrendo paulatinamente, 
não se reportando à ideia, como quer fazer o Candidato, de uma situação literal, denotativa, mas sim se vale de 
uma expressão conotativa. 

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

 
 
 
 
 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: ATUALIDADES 
QUESTÃO: 12 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Obviamente a alternativa deveria observar divergência entre auto e respectiva obra. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 
PROVA: ATUALIDADES 
QUESTÃO: 15 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Há muitas maneiras de formular o enunciado. Qualquer uma delas associa ao BREXIT um único 
país; Aquele a que a alternativa se refere. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: INFORMÁTICA 
QUESTÃO: 18 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Se o candidato fizer o teste em seu teclado verá que a opção da “a” da questão está correta. 
Sugerimos também a leitura ao artigo abaixo: 
https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-do-teclado-e-teclas-de-fun%C3%A7%C3%A3o-do-Excel-
1798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040f  
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 27 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A resposta está fundamentada no livro de Arquivologia Para Concursos Por Fabrício Mariano, 
Iesde. Pág 9. Disponível em: 
https://books.google.com.br/books?id=5nA5yNViso8C&printsec=frontcover&dq=arquivologia&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=arquivologia&f=false  
A ANÁLISE DOCUMENTAL desdobra-se em: 
 Registrar – consiste no registro cronológico de todos os documentos neles encontrados; 
 CLASSIFICAR – consiste em selecionar os documentos, de acordo com um planejamento e programação 

determinados. A classificação é, em suma, um conjunto de regras lógicas para orientar o arquivista. 
 A MANUTENÇÃO DOCUMENTAL compõe-se de: 
 ORDENAR – consiste em reunir a documentação nos grupos que foram definidos na etapa de classificação. A 

ordenação é um ato executório e complemento operacional da classificação, ou seja, é o ato de fazer o arquivo. 
A classificação é a parte teórica, a ordenação, a parte prática;  

 Conservar – é a guarda dos documentos em locais adequados e nas melhores condições possíveis, levando em 
conta os fatores físicos, químicos e biológicos, que poderão levar à deterioração dos documentos;  

 Procurar – é caracterizada pela busca dos documentos, que deverão ser encontrados prontamente, quando 
solicitados; 

 Difundir – a difusão documental objetiva a redistribuição da informação arquivada às pessoas e órgãos 
diretamente interessados. 

 
A Classificação faz parte da análise documental e não da Manutenção documental, como requer a questão. Logo, 
a alternativa correta é a Letra A. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 
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CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O conteúdo da questão não está no edital, portanto, opta-se pela anulação da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A transferência do poder de decisão para Estados e Municípios, serve exatamente para que haja 
uma priorização dos tratamentos dos males mais comuns na região. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro material. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A chave para a resposta está em “não importando onde resida o indivíduo. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro material. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segue link do próprio Conselho Federal de Odontologia. 

http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/10/tecnico_higiene_dental_auxilia_cons_dent_final.pdf  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/10/tecnico_higiene_dental_auxilia_cons_dent_final.pdf


CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Pinça Kelly não é instrumento indicado para sutura, por possuir ponta afilada e permitir a 
rotação da agulha. 

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

 
 
 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Há mais de uma resposta correta na questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Elementos do Estado: povo, território e governo soberano. 

Forma de Estado: depende da classificação doutrinária. A clássica é: Estado Unitário e Estado Federado. O Brasil 
é um Estado Federado. 

Forma de Governo: de acordo com Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (Direito Administrativo Descomplicado. 
Impetus. 2007. pág. 13): “O conceito de forma de governo está relacionado com a maneira como se dá a instituição 
do poder na sociedade e como se dá a relação entre governantes e governados. Se a forma de governo for 
caracterizada pela eletividade e pela temporariedade dos mandatos do Chefe do Executivo, teremos a República; 
caso estejamos diante de um governo caracterizado por sua hereditariedade e vitaliciedade, teremos a 
Monarquia.” O Brasil adota a forma republicana. 

Sistema de Governo: de acordo com Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (Direito Administrativo 
Descomplicado. Impetus. 2007. pág. 12): “A forma com que se dá a relação entre o Poder Legislativo e o Poder 
Executivo no exercício das funções governamentais consubstancia outro importante aspecto da organização 
estatal. A depender do modo como se estabelece esse relacionamento, se há uma maior independência ou maior 
colaboração entre eles, teremos dois sistemas (ou regimes) de governo: o sistema presidencialista e o sistema 
parlamentarista.” O Brasil adota o regime presidencialista. 

Portanto, o gabarito segue inalterado. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa é a transcrição do art. 316, do CP, que é a definição de concussão. 

Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, 
mas em razão dela, vantagem indevida. 

A corrupção passiva está definida no art. 317 e seria assim definido: 

Corrupção passiva: Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem 

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

 
 



CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não especifica o tipo de pneumonia, englobando quaisquer pneumonias. É 
indiscutível, baseado nos programas e políticas da atenção que Tuberculose (Programa Nacional de Controle da 
Tuberculose, 2010); Hanseníase (Diretrizes para o manejo de pacientes com hanseníase, 2016) e Diarreias agudas 
(manual AIDPI, 2002) são doenças tratáveis em regime ambulatorial, no nível da atenção básica. Portanto, segue 
gabarito inalterado. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: As fichas que estruturam o trabalho das EAB e que produzem os dados que compõem o SIAB são 
utilizadas para realizar o Cadastramento,  

Acompanhamento Domiciliar e para o Registro de Atividades, Procedimentos e  

Notificações das pessoas adscritas nos territórios das EAB. Estas fichas são organizadas  

conforme lista abaixo:  

Ficha para cadastramento das famílias (Ficha A);  

ficha para acompanhamento (Fichas B);  

Ficha de gestantes (Ficha B-GES);  

Ficha de hipertensos (Ficha B-HA);  

Ficha de diabéticos (Ficha B-DIA);  

Ficha de pessoas com tuberculose (Ficha B-TB);  

Ficha de pessoas com hanseníase (Ficha B-HAN);  

Ficha para acompanhamento da criança – Ficha C (Cartão da Criança);  

Ficha para registro de atividades, procedimentos e notificações (Ficha D).  

A questão deverá ser alterada para alternativa A como correta.  

Fonte: http://dab.saude.gov.br/portaldab/siab.php 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA  
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


