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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 

001/2019, a Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 
 

Teresina (PI), 17/09/2018 
 

Comissão Organizadora do Concurso Público 
 

 
             LEGENDA 

   

RECURSOS INDEFERIDOS RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 
 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL - PORTUGUÊS 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 01 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo anulação da questão sob o argumento de 
que não há alternativa correta para ela. A banca deu como certa a alternativa “A”. Não assiste 
razão ao recorrente. O disposto na alternativa “A” encontra respaldo em todo o texto, 
notadamente com maior ênfase no último parágrafo: “A despeito das questões éticas, o desafio 
é considerar a dignidade humana perante a proximidade da morte para além da dimensão físico-
biológica e da perspectiva médico-hospitalar, implicando uma nova visão diante da realidade 
social, em que a singularidade de cada indivíduo, seus aspectos biopsicossociais e sua autonomia 
sejam valorizados.”. Isso, em síntese, corrobora a afirmação de que: “A) O especialista em 
cuidados paliativos trata do doente e não mais de sua doença, olhando suas necessidades e 
sintomas não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional, social e 
espiritual.”, além de tantas outras assertivas presentes no texto a corroborar esta afirmação. 
Quanto ao questionamento sobre o aspecto espiritual contido na alternativa, destaca-se do 
texto: “para além da dimensão físico-biológica”, que nada mais é do que o aspecto espiritual. 
Não há como mudar para a alternativa “C”, uma que ela afirma que “prescindindo da  atenção 
sobre a família durante o tratamento do ente familiar”. Prescindir quer dizer desprezar. Não é 
o caso. Os cuidados paliativos envolvem também a família do ente familiar. Nada a anular ou 
modificar gabarito. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 02 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 



JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “B” 
para a alternativa “A”. Outro requer a anulação da questão. Nada a reformar. Isso porque, em 
síntese, O artigo de opinião, como o próprio nome já diz, é um texto em que o autor expõe seu 
posicionamento diante de algum tema atual e de interesse de muitos. É um texto dissertativo 
que apresenta argumentos sobre o assunto abordado, portanto, o escritor além de expor seu 
ponto de vista, deve sustentá-lo através de informações coerentes e admissíveis. Logo, as ideias 
defendidas no artigo de opinião são de total responsabilidade do autor, e, por este motivo, o 
mesmo deve ter cuidado com a veracidade dos elementos apresentados, além de assinar o 
texto no final. Uma reportagem é um fato ou assunto desenvolvido de forma mais aprofundada. 
Ela conta com diversos elementos para oferecer ao leitor várias versões de um mesmo tema e 
interpretações dos dados e acontecimentos. Por sua vez, Segundo a ABNT (NBR 6022, 2003, 
p.2), o artigo científico pode ser definido como a “publicação com autoria declarada, que 
apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do 
conhecimento”. Não é o caso do texto em análise. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 03 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de 
que ela apresenta vários erros, porém não discriminou tais erros. Ademais a alternativa dada 
como correta não padece de erro algum. Haveria motivo para anulação da questão se a 
assertiva apontada pelo candidato como sendo aquela com problemas tivesse sido dada como 
correta. Não é o caso. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 04 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C” 
para alternativa “A”. Impossível. Nos verbos, a desinência indicativa de números plural  é “-
mos”,  sem separação. O “-s” só é desinência indicativa de número plural nos nomes. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 05 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “B” 
para a alternativa “D”. Impossível. No primeiro caso, o vocábulo “que” representa uma 
conjunção subordinativa adverbial  comparativa, e o segundo representa um pronome relativo. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 06 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de 
que ela apresenta duas alternativas corretas: “A”, dada pela banca e “C”, na concepção do 
recorrente. Equivocado o recorrente. Isso candidato. Isso porque, na alternativa  “C”, embora 
o vocábulo “mais” modifique o adjetivo  “abrangente”, ele traz em si a de  quantificação 



(quantidade), mas sim de intensificação (intensidade). Por sua vez as expressão “tanto” e 
“quanto”  expressam ideia de igualdade. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 09 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de 
que, segundo  Decreto nº 9.758, de 11 de abril de 2019, que entrou em vigor em 1º de maio de 
2019, ficou instituído pelo Art. 2º  do citado Decreto que “O único pronome de tratamento 
utilizado na comunicação com agentes públicos federais é “senhor”, ficando “vedado na 
comunicação com agentes públicos federais o uso das formas de tratamento, ainda que 
abreviadas”. Assim, em adequação à nova legislação, defere-se o recurso do recorrente. 
CONCLUSÃO: Questão NULA 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 10 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de 
que  o termo ofício passou a ser usado nas três hipóteses relativos a  o ofício, o aviso e o 
memorando. Entretanto a questão versa sobre conhecimento das formas,  embora não tenha 
trazido para análise na questão a aplicabilidade do ofício ou do aviso, sem que se tenha sido 
abolido o uso de requerimentos, de ata, de relatórios e de atestados por cumprirem 
especificidades próprias. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL - MATEMÁTICA 
PROVA: MATEMÁTICA 
QUESTÃO: 11 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Conforme proposto na referida questão, foi constatado ausência de 
informações que contemple a questão proposta. Ficando assim inviável para execução da 
mesma.  
CONCLUSÃO: Questão NULA 
PROVA: MATEMÁTICA 
QUESTÃO: 13 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de 
que ela apresenta duas alternativas corretas: “C”, dada pela banca e “D”, na concepção do 
recorrente. Equivocado o recorrente. Isso porque, na alternativa “D”, embora seja a soma da 
primeira referencia e do resultado solicitado. A questão solicita com base no resultado 
apresentado a quantidade de tijolos que ela precisaria se aumentasse 12 metros de muro tendo 
em vista que a mesma já sabia quanto gastou construindo 8 metros.  
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 



CARGO: GUARDA MUNICIPAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
PROVA: LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
QUESTÃO: 19 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Devido à ausência do quarto comando das marcações V (Verdadeiro) e F 
(Falso), dificultando a execução da questão com as alternativas proposta e provocando a 
anulação da questão. 
CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
CARGO: GUARDA MUNICIPAL - ESPECÍFICA 

PROVA: ESPECÍFICA 
QUESTÃO: 23 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no edital no item 5.2 houve ausência na quarta alternativa 
descumprindo o item do edital e provocando a anulação da questão 
CONCLUSÃO: Questão NULA 
PROVA: ESPECÍFICA 
QUESTÃO: 28 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: 
A questão 28, alvo do presente recurso, em seu enunciado pede a alternativa incorreta e indica 
a alternativa “D” como incorreta. Assim dispõe a alternativa “D” “Salário-família pago em razão 
do trabalhador de baixa renda nos termos da lei.”. 

A alternativa está incorreta por ir contra o disposto pela constituição federal em seu Art. 7º XII, 
que dispõe da seguinte forma:  

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 

  XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos 
termos da lei;”. 

Deixando, claramente, a alternativa “D” incorreta por afirmar “salário-família pago em razão 
do trabalhador”, quando na verdade é em razão do dependente do trabalhador. 

Pelo exposto, prezando pela lisura do certame, indefiro o recurso. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 
PROVA: ESPECÍFICA 
QUESTÃO: 35 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Pelo fato da questão alvo do presente recurso, em suas alternativas “D” e “B”, da forma como 
forma dispostas, passam a ideia de que somente nas hipóteses apresentadas o servidor público 



estável perderá o cargo, indo contra ao disposto pela Constituição Federal, ficando a questão 
com 03 (três) alternativa incorretas. 

Pelo exposto, prezando pela lisura do certame, defiro o recurso. 
CONCLUSÃO: Questão NULA 
PROVA: ESPECÍFICA 
QUESTÃO: 37 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Não há vício na forma como foi disposta a questão número 37 do certame, e seu sentido se 
mantém preservado, sem margens para outras interpretações que não seja a pretendida pelo 
elaborador. 

Vide: - BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa – Atualizada pelo Novo Acordo 
Ortográfico. Petrópolis: Lucerna, 2010. 

- CASTILHO, A. T. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010. 

- CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Gramática Reflexiva/texto, semântica e 
interação. São Paulo: Atual, 1999. 

- FARACO & MOURA. GRAMÁTICA. São Paulo: Ática, 2001. 

- SARMENTO, Leila L. Gramática em Textos. São Paulo: Moderna, 2005. 

Ainda que se aceitasse a segunda interpretação, alegada pelo candidato, sobre o primeiro 
período do enunciado, ela se mante na forma afirmativa, sem qualquer questionamento sobre 
seu conteúdo. O questionamento, alvo da questão, encontra-se no segundo período do 
enunciado, que diz: “Contudo, o adotante há de ser, pelo menos.”. 

Assim dispõe o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seu artigo 42, parágrafo 3º: 

“Art. 42.  Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado 
civil. 

§ 1º (...) 

§ 2º (...) 

§ 3º O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando.”. 

Pelo exposto, prezando pela lisura do certame, indefiro o recurso. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 
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