
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL - PI 

 

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 nº 

01/2018, a Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 
 

Teresina (PI), 10 de dezembro de 2018 
 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

             LEGENDA 
   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado solicita qual a tecla pode ser utilizada, entre as afirmativas 
apresentadas, a única que atende ao enunciado da questão é a letra B. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No método alfabético, o principal elemento a ser considerado para a organização 
dos documentos e a sua posterior localização é o nome. Este método é muito utilizado nas 
organizações, e apresenta como vantagens ser um método fácil e rápido. No arquivamento de 
documentos por nome, existem algumas regras, chamadas de regras de alfabetação, que devem 
ser consideradas. Sobrenomes de parentesco, como Filho, Júnior, Neto e Sobrinho, devem vir para 
o início acompanhados do sobrenome anterior. 

Araújo Filho, Marcos Pereira 

Carvalho Júnior, Lucas Tavares 

Ferreira Neto, Maria Souza 

Vasconcelos Sobrinho, Luís dos Santos 

Sendo assim, o gabarito correto é a alternativa A, porque o nome está incorreto, pois deveria ser: 
Ferreira Neto, Maria Souza. 

Vide link abaixo: 



https://profeltonorris.wordpress.com/2016/05/30/tecnicas-de-arquivo/ 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
CARGO: VIGIA 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão e a mesma possui duas alternativas 
incorretas. Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.  

 

CARGO: VIGIA 

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado solicita a alternativa incorreta. A questão trata do assunto “número 
decimais”. A alternativa C está correta. Permanece inalterado o gabarito oficial. 

https://www.todamateria.com.br/o-que-sao-numeros-decimais/ 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na divulgação da alternativa correta, o gabarito da questão deve ser a letra A = 04 
dias. 
CONCLUSÃO: GABARITO APÓS RECURSOS: LETRA “A”.  

 

CARGO: VIGIA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme material didático preparatório para o cargo de vigia, vide link abaixo, 
segue os conceitos básicos para o desempenho do cargo.  

Vejamos alguns conceitos básicos utilizados durante o treinamento e prática das técnicas 
organizacionais: 

- RONDA: Exercer atividade móvel de observação, de fiscalização, de proteção e de 
reconhecimento. 

- PERMANÊNCIA: É a atividade predominante estática desempenhada pelo vigia ou segurança 
em locais de risco ou em posto de serviço. 

- POSTO PERICULOSO OU ÁREA PERICULOSA: É todo posto ou área que, por suas 
características, apresenta elevada probabilidade de ocorrência. 

- OCORRÊNCIA: É todo o fato que exige intervenção dos profissionais de segurança, por 
intermédio de ações ou operações. 



- ABORDAGEM: É a ação conjugada ou isolada realizada por profissionais, em indivíduos 
praticantes de atos suspeitos. 

- PARTES ENVOLVIDAS: São as pessoas ou indivíduos envolvidos numa ocorrência, sendo: 
autores de delito, vítimas, testemunhas, etc. 

- AUTORIDADE DE PLANTÃO: É o Delegado de polícia que está de serviço no Distrito Policial. 

 

https://www.novaconcursos.com.br/media/wysiwyg/5-Conhecimentos-Especificos-Retificado.pdf 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme material didático preparatório para o cargo de vigia, vide link abaixo, 
segue a justificativa do porque a afirmativa III não é verdadeira:  

 

O que deve ser sempre lembrado é que: “A segurança depende de cada um”. É importante que o 
pessoal se habitue a trabalhar com segurança fazendo com que ela faça parte integrante de seu 
trabalho. Toda tarefa a ser executada deve ser cuidadosamente programada, pois, nenhum 
trabalho é tão importante e urgente que não mereça ser planejado e efetuado com segurança. É 
responsabilidade de cada um zelar pela própria segurança e das pessoas com quem trabalha. A 
Segurança Patrimonial é um conjunto de medidas, capazes de gerar um estado, no qual os 
interesses vitais de uma empresa estejam livres de interferências e perturbações. Conjunto de 
medidas: A segurança patrimonial não depende apenas do departamento de segurança da 
empresa, mas envolve todos os seus setores e todo o seu pessoal. 

 

E a afirmação I é verdadeira conforme link abaixo: 

 

Vigilância: É a técnica de Busca que consiste em manter sob observação física, indivíduos, lugares 
ou objetos, exigindo-se o emprego de técnicas e instrumentos especiais, com o propósito de obter 
informes detalhados sobre atividades, lugares ou pessoas suspeitas; em suma é a técnica 
especializada que consiste em manter alvos sob observação. O agente, ao fazer vigilância, deve 
sempre se preocupar em vigiar e detectar uma outra vigilância adversa sobre ele, para evitar que 
se transforme em alvo. 

 

https://www.novaconcursos.com.br/media/wysiwyg/5-Conhecimentos-Especificos-Retificado.pdf 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme link abaixo:  

https://www.novaconcursos.com.br/media/wysiwyg/5-Conhecimentos-Especificos-Retificado.pdf
https://www.novaconcursos.com.br/media/wysiwyg/5-Conhecimentos-Especificos-Retificado.pdf


Os incêndios são classificados em classes, A, B, C, D e K, com as mesmas sendo definidas de 
acordo com o tipo de material que está em combustão: incêndios de classe A são aqueles que 
afetam materiais que queimam rápido, como por exemplo papel, papelão e tecido; incêndios de 
classe B são ocasionados por queima de material inflamável, como gasolina, querosene e gás 
butano; incêndios de classe C ocorrem por conta de problemas elétricos, como curto-circuito; 
incêndios de classe D, por sua vez, são causados pela queima de substâncias pirofosfóricas, como 
fogos de artifício, por exemplo. Já a classe de incêndio K trata de fogo em óleos e gorduras em 
cozinhas. 

De acordo com as alternativas da questão, o único que pode ser apagado com água, incêndio 
classe A, é a persiana de PVC, alternativa A.  

 

http://www.casaolivetti.com.br/classes.html  

https://www.bucka.com.br/extintor-classe-d-fogo-em-metais-piroforicos/ 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme link da USP, quanto ao EPI segue abaixo as responsabilidades do 
empregador e do empregado:  

 

Quanto ao EPI cabe ao empregador:  

• Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade;  

• Exigir o seu uso;  

• Fornecer ao empregado somente EPI’s aprovados pelo órgão nacional competente em matéria 
de segurança e saúde no trabalho;  

• Orientar e capacitar o empregado quanto ao uso adequado acondicionamento e conservação;  

• Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;  

• Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;  

• Comunicar ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) qualquer irregularidade observada.  

 

Quanto ao EPI cabe ao empregado:  

• Utilizar apenas para a finalidade a que se destina;  

• Responsabilizar-se pelo acondicionamento e conservação;  

http://www.casaolivetti.com.br/classes.html
https://www.bucka.com.br/extintor-classe-d-fogo-em-metais-piroforicos/


• Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso;  

• Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 

 

http://www.ccrp.usp.br/pages/cipa/Epi.pdf 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme material didático preparatório para cargo de vigia, segue os conceitos 
relacionados a questão:  

Objetivos da segurança patrimonial é assegurar:  

- Pessoas (diretores, empregados, visitantes, moradores, pacientes etc.) 

- Informações (patentes, pesquisas, informações financeiras etc.) 

- Propriedade (recursos, propriedades, bens negociáveis etc.)  

Metas que devem ser contempladas no planejamento de um projeto de segurança  

1. Prevenir (a perda de vidas e minimizar as perdas físicas)  

2. Controlar (acessos , pessoas, materiais)  

3. Detectar (vigilância)  

4. Intervir (responder à agressões)  

Análise da atratividade do bem:  

− Monetário – valor em moeda do patrimônio;  

− Intrínseco – valor embutido na edificação;  

− Econômico – valor de produto no mercado;  

− Operacional – valor da infraestrutura e instalações;  

− Regulador – valor de produto no mercado, taxas, impostos;  

− Intangível – valor de propriedade que em caso de perda não pode ser restituído;  

− Pessoal – valor emocional 

https://www.novaconcursos.com.br/media/wysiwyg/5-Conhecimentos-Especificos-Retificado.pdf 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 30 

http://www.ccrp.usp.br/pages/cipa/Epi.pdf
https://www.novaconcursos.com.br/media/wysiwyg/5-Conhecimentos-Especificos-Retificado.pdf


RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O erro ortográfico na questão não prejudica o entendimento da questão, pois o 
candidato ao cargo de vigia deve sabe que no contexto, trata-se perfeitamente da expressão banco 
de dados.  

 

https://www.gestaodesegurancaprivada.com.br/tecnologias-de-identificacao/  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme o link abaixo, segue a justificativa do porque as alternativas serem falsas 
ou verdadeiras.  

https://www.gestaodesegurancaprivada.com.br/tecnologias-de-identificacao/ 

 

 

 

https://www.gestaodesegurancaprivada.com.br/tecnologias-de-identificacao/
https://www.gestaodesegurancaprivada.com.br/tecnologias-de-identificacao/


 

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: A questão não apresenta alternativa correta, pois diretor de universidade equivale 
à reitor de universidade. E para este o pronome de tratamento ideal é Vossa Magnificência. 
Conforme  link abaixo: 

http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme o material didático preparatório para cargo de vigia, vide link abaixo, o 
servidor público deve, resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, 
interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em 
decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-la. 

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9


QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Compete o vigia a segurança das pessoas e atividade de guarda e zelo do 
patrimônio. sendo assim, no início de qualquer foco de incêndio, cabe à ele bem como a qualquer 
pessoa utilizar o extintor de incêndio  a fim de apagar esse foco para que ele não se alastre. Vide 
link abaixo: 

 

https://www.gestaodesegurancaprivada.com.br/diferenca-entre-seguranca-vigilante-guarda-vigia-
e-porteiro/ 

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Questão anulada, pois apresenta duas respostas. Tanto o adicional noturno, quanto 
a licença matrimônio (licença casamento ou gala) são direitos dos servidores públicos conforme 
links.  

http://www1.unioeste.br/pda/index.php/adicional-noturno 

http://www1.unioeste.br/pda/index.php/licenca-a-gala-ou-casamento  

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme o manual da polícia federal link abaixo, segue a justificativa do porque o 
gabarito letra D é o correto.  

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes/manual-do-
vigilante/manual-do-vigilante/manual_vigilante.zip/view 

https://www.gestaodesegurancaprivada.com.br/diferenca-entre-seguranca-vigilante-guarda-vigia-e-porteiro/
https://www.gestaodesegurancaprivada.com.br/diferenca-entre-seguranca-vigilante-guarda-vigia-e-porteiro/
http://www1.unioeste.br/pda/index.php/adicional-noturno
http://www1.unioeste.br/pda/index.php/licenca-a-gala-ou-casamento
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes/manual-do-vigilante/manual-do-vigilante/manual_vigilante.zip/view
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes/manual-do-vigilante/manual-do-vigilante/manual_vigilante.zip/view


Processo de Comunicação 

Cada situação de comunicação é diferente de qualquer outra. Todavia, é possível identificar certos 
elementos que são comuns a toda as comunicações, bem como as interrelações  que se 
processam entre eles. O processo de Comunicação ocorre quando o emissor (ou codificador) emite 
uma mensagem (ou sinal) ao receptor (ou decodificador), através de um canal (ou meio). O 
receptor interpretará a mensagem que pode ter chegado até ele com algum tipo de barreira (ruído, 
bloqueio, filtragem) e, a partir daí, dará o feedback ou resposta, completando o processo de 
comunicação. Portanto, podemos dizer que a comunicação só pode ser considerada eficaz quando 
a compreensão do receptor coincide com o significado pretendido pelo emissor.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA  
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


