
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS  
 

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), 30/11/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

 
             LEGENDA 

   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O pronome “este” e suas variações apenas deve ser utilizado em três situações: ou para referir-
se a tempo presente no qual se fala; ou para indicar objeto próximo de quem fala; ou para retomar elemento mais 
próximo em uma enumeração antecedente. Analisando-se o texto, verifica-se que não ocorre nenhum dos três 
casos, defendo a forma “esse” (“nesse”) ser adotada. Portanto, gabarito correto e mantido. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não se pode confundir função morfológica (pronome relativo) com função sintática (sujeito). 
Todos os pronomes relativos exercem alguma função sintática na oração. Como bem observado, o “que’ em 
questão substitui o termo “a grande incógnita” e é sujeito da oração subordinada adjetiva a que pertence (“a 
grande incógnita” se levanta neste cenário). Portanto, gabarito correto e mantido. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Separando as orações do período em “B”, temos: B) Todas essas características demonstram o 
espectro de abrangência dos direitos fundamentais (oração coordenada assindética)/ e o quão são importantes 
(oração aditiva)/ para que a pessoa viva de forma digna em sociedade (oração final). Portanto, o período possui 
três orações. Em “D”, temos: D) Isso faz todo sentido (oração assindética), um direito fundamental não pode ser 
exercido em desrespeito à ordem pública ou ao direito do semelhante (oração assindética). Portanto, gabarito 
correto e mantido 

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



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: ATUALIDADES 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Repare que a questão não afirma quais são as consequências para os cristãos que não aceitam o 
EI. Caso uma pessoa não aceite se converter ao EI, deverá ela pagar impostos específicos ou então será martirizada 
até a morte (casos de escravidão).” Os cristãos que vivem em áreas sob controle do EIIL que queiram permanecer 
no território do "califado" tem apenas três opções: se converter ao islamismo; pagar um imposto religioso (o 
jizya); ou morrer.” («Convert, pay tax, or die, Islamic State warns Christians». The Guardian. Reuters. 18 de julho 
de 2014. Consultado em 27 de julho de 2014.). Portanto, gabarito correto e mantido. 

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

 
 
 
 

CARGO: DIGITADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que o sistema operacional Windows não possui a versão Windows 2010 (mas 
sim a versão Windows 10), nenhuma das alternativas diz respeito a este sistema. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os ícones presentes nas alternativas são representados abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, é possível entender que a única alternativa que apresenta resposta correspondente e correta é a 
letra C (área de trabalho) 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com várias fontes pesquisadas no qual trazem o Calendário Nacional de Vacinação 
da Criança (PNI) – 2016, Um primeiro reforço deve ser aplicado entre os 15 e os 18 meses. Por não trazer 
alternativa correta, a questão deverá ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: RESOLUÇÃO COFEN Nº 427/2012 

Normatiza os procedimentos da enfermagem no emprego de contenção mecânica de pacientes: 

 

§ 1º Quando em contenção mecânica, há necessidade de monitoramento clínico do nível de consciência, de dados 
vitais e de condições de pele e circulação nos locais e membros contidos do paciente, verificados com regularidade 
nunca superior a 1 (uma) hora. 

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

 
 
 

CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão deveria ter sido formulada solicitando a alternativas que não representasse uma das 
entidades que podem propor uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) - no caso, a alternativa C. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A doutrina tradicional emprega a expressão “Poder Regulamentar” exclusivamente para 
designar as competências do Chefe do Poder Executivo para editar atos administrativos normativos. As leis 
administrativas englobam decretos e regulamentos destinados a dar fiel execução ás leis (Marcelo Alexandrino e 
Vicente Paulo). Diferentes são os atos administrativos normativos, que têm fundamento no poder normativo. O 
poder regulamentar é uma espécie do gênero poder normativo. Portanto, gabarito correto e mantido 

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

 
 
 

CARGO: ODONTÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com Malamed, apesar da propriedade bacteriotática ser sua principal função, ele é 
considerado, também, como um conservante. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 



 

CARGO: ENFERMEIRO PSF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: , Segundo o Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, no que diz respeito 
ao pré-natal e baixo risco, - Morbidades ou complicações clínicas maternas prévias devem ser identificadas e 
controladas o mais adequadamente possível, antes da decisão de engravidar. Uma estratégia proposta para diminuição 
do risco de malformação fetal nas gestações complicadas por diabetes é que a mulher diabética busque engravidar 
apenas quando o valor da hemoglobina glicada (hemoglobina glicosilada) estiver abaixo de 6%.  

Fonte: 
https://www3.fmb.unesp.br/emv/pluginfile.php/1615/mod_resource/content/9/pre%20natal%20e%20puerperio. 

 http://prenataldebaixorisco.blogspot.com/2013_01_01_archive.html 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: : O termo reflexo cutâneoplantar, cutâneopalmar, extensão plantar, extensão palmar, são similares 
para descrição do teste que a questão discorre. Isso é visto em diferentes literaturas, ainda visto que, a descrição do 
teste é bem diferenciada dos outros descritos nas alternativas: Reflexo de Moro: Utilizar estimulação de queda de 
cabeça ou som. Não usar estimulação intensa. A criança deve abrir e fechar os braços, sendo detectado até o 3º mês de 
vida. Preensão Palmar: Colocar o dedo do examinador na palma da mão da criança no nível das metacarpofalangianas. 
A criança responde com flexão de todos os dedos, flexão e adução do polegar, simultaneamente, sendo detectado até o 
3º mês de vida. Reflexo de Marcha: Em suspensão vertical, numa superfície dura, segurando o bebê pelas axilas, realizar 
o contato da planta dos pés com a superfície, a criança estenderá os joelhos, que se mantinham semifletidos, sendo 
detectado até o 2º mês de vida. Cutâneopalmar e/ou plantar: Imobilize o membro inferior com a mão apoiada na 
porção média da perna, realizando pequenas e sucessivas excitações na borda externa do pé, na região infra-maleolar. 
A resposta será de extensão do hálux (sem ser lenta ou majestosa), com ou sem abertura em leque dos dedos, sendo 
detectado somente no 1º mês de vida.  

Fontes: http://www.scielo.br/pdf/anp/v53n2/26.pdf  

file:///C:/Users/sala%20de%20equipe/Downloads/SCriancaAdolnuvem06102015.pdf  

http://www.actamedica.org.br/noticia.asp?codigo=432  

http://aenfermagem.com.br/materia/reflexos-primitivos/  

http://medifoco.com.br/reflexos-arcaicos-do-recem-nascido/  

http://fisioterapeutico.blogspot.com/2010/05/reflexos-primitivos.html  

http://static.revistacoluna.com/pdf/volume2/reflexo_cutaneo.htm 

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

 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Ao analisar a questão e o recurso, foi verificado que o enunciado da questão está incompleto. A 
questão correta deveria ser: "As práticas das aulas de Educação Física como os esportes, jogos, lutas, ginásticas, 
atividades rítmicas e expressivas são reconhecidas como, exceto:". Sendo assim, o recurso está deferido. 

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

 
 
 



CARGO: VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: As atividades de vigia ou porteiro, se destinam à proteção do patrimônio, com tarefas de fiscalização 
local. A atividade de limpeza, normalmente, é parte do trabalho do (a) zelador (a), como em concurso público, não se 
deve induzir o candidato ao erro, sendo que todas as alternativas devem ter respostas concretas, julga-se o item I como 
incorreto, já que somente em alguns casos, o vigia poderá auxiliar na limpeza, mas isto não é uma regra. Portanto, o 
gabarito correto é a letra C (itens II, III e IV estão corretos). 

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

 
 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  De acordo com a Anvisa, o processo de acidulação tem como finalidade a remoção da 

alcalinidade residual por meio da adição de um produto ácido ao último enxágue, o que promove a redução 
do pH e a neutralização dos resíduos alcalinos da roupa22. Na acidulação, o pH do tecido é reduzido de 12 
para 5, ou seja, semelhante ao pH da pele1,2. Essa queda de pH também contribui para a redução 
microbiana2. A acidulação traz as seguintes vantagens ao processo22: • contribui para a inativação 
bacteriana; • diminui o número de enxágues; • evita o amarelamento da roupa durante a secagem e 
calandragem; • favorece o amaciamento das fibras do tecido; • reduz os danos químicos, por alvejantes, à 
roupa (oxicelulose); • propicia economia de água, tempo e energia elétrica. A questão tem mais de uma 
alternativa correta, portanto, opta-se por sua anulação. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: ATUALIDADES 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa B está errada, conforme elencado na questão “A esponja de aço NÃO deve 
ser utilizada para limpeza de vidros”. Este item está incorreto, já que, conforme a indicação dos próprios 
fabricantes, a esponja de aço poderá sim ser utilizada na limpeza de vidros. 

http://www.bombril.com.br/produtos/detalhes/bom-bril  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA  
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

http://www.bombril.com.br/produtos/detalhes/bom-bril

