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RESPOSTA AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

DAS PROVAS OBJETIVAS (RETIFICADO) 

 

2ª PARTE - SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

 
A Crescer Consultorias, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos 

deferidos e indeferidos, nos moldes estabelecidos no edital de abertura nº 001/2017, interpostos contra as 
questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Conforme subitem 7.12 do Edital de Abertura n° 001/2017, se o exame de recurso resultar na 
anulação de questão, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Em relação ao preenchimento das lacunas do texto, há de se esclarecer que a primeira lacuna 

deve ser preenchida com “às” pois na sequência há a palavra “vezes” e ao se juntarem formam uma locução 

adverbial de tempo. A segunda lacuna será preenchida com o pronome relativo “onde” que indica “lugar em 

que”. Na sequência, a terceira lacuna deve ser preenchida com “a” que funciona como artigo diante do 

substantivo “cena”. Na quarta lacuna, o verbo “ordenar” é transitivo indireto e por esse motivo a lacuna deve 

ser preenchida com “à”. Na quinta lacuna, a palavra correta é “ansiedade”; na sexta, o preenchimento deve ser 

com “a” pois este vem após a preposição “para” e, por último, a sétima lacuna deve ser preenchida com “há” 

por indicar tempo passado. 

Em vista do exposto, não há razão para alterar o gabarito, permanecendo a alternativa (B) como correta. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: FUNDAMENTAÇÃO 1 E 2:  

De acordo com a afirmativa da alternativa C, “as caridades são consideradas odiosas porque aqueles que não 

têm piedade são geralmente odiados” não está explicita no texto, ultrapassa a interpretação. 

Já na afirmação da opção D, “a narradora, depois de feita a caridade, revela sentimentos contraditórios de amor, 

gratidão, revolta e vergonha” está contida no penúltimo parágrafo. O menino que provoca um misto de piedade, 

vergonha e revolta na personagem, também a faz refletir sobre os problemas sociais que a maioria das pessoas 

não querem enxergar. Após sentir-se odiada por si mesma e, ao mesmo tempo, caridosa, o ato leva a 

personagem a refletir. Portanto, são sentimentos contraditórios que a personagem revela. 

Portanto, pelas justificativas apresentadas, permanece o gabarito oficial. 

FUNDAMENTAÇÃO 3 

O texto “As caridades odiosas” encontra-se na obra de Clarice Lispector “A descoberta do Mundo”, de 1984. É 

um texto literário e a autora faz parte do Modernismo – geração de 45 – que é estudado no terceiro ano do 

ensino médio. O questionamento do candidato em relação ao nível de escolaridade não procede, uma vez que 
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a interpretação de um texto requer o entendimento do mesmo e esse procedimento é visto durante toda a vida 

escolar, desde o ensino fundamental até o final do ensino médio. Os textos devem ser lidos e relidos para que 

se compreenda as ideias expostas pelo autor. 

Sobre o texto estar contido também em uma prova de uma Universidade não há razão para este ser 

considerado inadequado para o cargo de ensino médio e nem mesmo que a questão foi reproduzida 

integralmente. Os textos têm livre circulação e podem ser utilizados para a elaboração de provas. 

Pelo exposto, não há razão para a anulação da referida questão. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Fundamentação 1 

As palavras possuem vários significados e devem ser analisadas de acordo com o sentido expresso no contexto 

em que estão inseridas. No texto, a palavra “aturdida” significa, no contexto, “atordoada”, portanto, não está 

correto o significado de “acanhada”. 

Pela justificativa apresentada, não há razão plausível para a anulação da referida questão. Gabarito mantido. 

Fundamentação 2 

As palavras possuem vários significados e devem ser analisadas de acordo com o sentido expresso no contexto 

em que estão inseridas. No texto, a palavra “hesitar” em “O menino hesitou e disse: aquele amarelo de ovo...”, 

significa “ficar indeciso (entre duas ou mais opções); vacilar”, de acordo com o dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa. 

Portanto, não havendo justificativa plausível para a anulação da questão, o gabarito permanece inalterado. 

Fundamentação 3 

As palavras possuem vários significados e devem ser analisadas de acordo com o sentido expresso no contexto 

em que estão inseridas. No texto, a palavra “hesitar” em “O menino hesitou e disse: aquele amarelo de ovo. 

Recebeu um doce em cada mão, levantando as duas acima da cabeça, com medo talvez de apertá-los”, significa 

“ficar indeciso (entre duas ou mais opções); vacilar”, de acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

No contesto, a palavra “vacilar” não significa “errar”, “pisar na bola” e sim “mostrar-se indeciso (quanto a), 

hesitar” (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa). 

Portanto, não havendo justificativa plausível para a anulação da questão, o gabarito permanece inalterado. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão 5 versa sobre as relações estabelecidas pelas conjunções. Na frase I, a conjunção 

“embora” classifica-se como conjunção subordinativa adverbial concessiva, exprime um fato que, em princípio, 

poderia impedir a ocorrência do fato expresso na oração principal, mas não o impede. Portanto, estabelece 

relação de concessão. 

Na frase II, a conjunção “pois” está posicionada depois do verbo e por isso classifica-se como coordenada 

sindética conclusiva por expressar uma conclusão, isto é, uma continuidade lógica do fato referido na oração 

anterior. Quando a conjunção “pois” está anteposta ao verbo, ela se classifica como coordenada sindética 

explicativa. 

mailto:crescerconcursos@outlook.com


 

TESTE SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA-PI 

CRESCER CONSULTORIAS 
 

 

CRESCER CONSULTORIAS LTDA - ME 
CNPJ: 09.375.709/0001-46 

Rua Breno Pinheiro, nº 23 - São Cristóvão CEP 64056-010 • Teresina - PI 
Telefone: (86) 3011-4261  e-mail: crescerconcursos@outlook.com 

 

Portanto, não há motivo para a alteração do gabarito, uma vez que a alternativa (A) está correta. 

Gabarito oficial mantido. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A frase da alternativa (C) “Os novos produtos sobre os quais informei os clientes estão em 

promoção” está correta de acordo com a regência. O verbo “informar” é transitivo direto e indireto e por isso 

exige um complemento direto e outro indireto. O objeto direto é “os clientes” e o objeto indireto é “sobre os 

quais. “Sobre” é preposição e por esse motivo não há possibilidade de haver outro objeto indireto. 

Portanto, pelas justificativas apresentadas, não há razão para a anulação da questão. Permanece o gabarito 

oficial. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Fundamentação 1 

A frase da alternativa (D) está incorreta de acordo com a regra de concordância nominal que diz: “anexo é uma 

palavra que funciona como adjetivo e deve, portanto, concordar com o substantivo a que se refere”. O 

substantivo “fotografias” e o numeral estão no feminino plural e, por isso, o adjetivo “anexo” deve concordar 

com eles no feminino plural: “Envio-lhe, ANEXAS, duas fotografias tiradas durante o nosso encontro”. 

Pela justificativa apresentada, permanece o gabarito oficial. 

Fundamentação 2 

A frase da alternativa (A) está correta de acordo com a regra de concordância nominal de “bastante”. A palavra 

“bastante” pode funcionar como como adjetivo, pronome indefinido ou advérbio. Como pronome indefinido, 

equivale à “muito(s), muita(s)”, como é o caso da frase “os 

empresários fizeram bastantes críticas ao governo”. Basta fazer a substituição da palavra “bastante” por 

“muito”. Quando a palavra “muito” se flexiona, “bastante” também deve ser flexionada. 

Quando “bastante” classifica-se como advérbio, estará ligado a um verbo, adjetivo ou advérbio e nunca varia. 

Portanto, pelas justificativas apresentadas, não há motivo plausível para anulação da questão. 

Gabarito oficial mantido. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:crescerconcursos@outlook.com


 

TESTE SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA-PI 

CRESCER CONSULTORIAS 
 

 

CRESCER CONSULTORIAS LTDA - ME 
CNPJ: 09.375.709/0001-46 

Rua Breno Pinheiro, nº 23 - São Cristóvão CEP 64056-010 • Teresina - PI 
Telefone: (86) 3011-4261  e-mail: crescerconcursos@outlook.com 

 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Fundamentação 1 e 2 

A frase da alternativa (C) está correta de acordo com a regra de concordância nominal de “bastante”. A palavra 

“bastante” pode funcionar como como adjetivo, pronome indefinido ou advérbio. Como pronome indefinido, 

equivale à “muito(s), muita(s)”, como é o caso da frase “os empresários fizeram bastantes críticas ao governo”. 

Basta fazer a substituição da palavra “bastante” por “muito”. Quando a palavra “muito” se flexiona, “bastante” 

também deve ser flexionada. 

Quando “bastante” classifica-se como advérbio, estará ligado a um verbo, adjetivo ou advérbio e nunca varia. 

Pelo exposto, apenas a alternativa (A) está incorreta e, por isso, o gabarito oficial permanece inalterado. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Fundamentação 1 e 2 

Na alternativa (C), a grafia correta é “empecilho” e na alternativa (D) a grafia correta é “a fim”, que é uma 

locução prepositiva que indica finalidade, equivale a “para”. A palavra “afim” é adjetivo e significa 

“semelhante”, “que apresenta afinidade”, que tem parentesco não-sanguíneo”. Na frase da alternativa (D) o 

significado é de finalidade. 

Portanto, pela justificativa apresentada, não há motivo justo para a anulação da questão, permanecendo o 

gabarito oficial. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 

 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Após análise da questão constatou-se que a única alternativa que atende ao enunciado da 

questão é a letra C. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

 

http://www.rtell.com.br/Pcp/paginas/word/dword26.htm  

 

https://support.office.com/pt-br/article/HIPERLINK-Fun%C3%A7%C3%A3o-HIPERLINK-333c7ce6-c5ae-

4164-9c47-7de9b76f577f  

  

https://sites.google.com/site/sitesrecord/o-que-e-um-hiperlink  

 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO (RESULTADO ANTERIOR) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Após análise da questão constatou-se erro em sua elaboração, a mesma não possui 
alternativa que atende ao enunciado da questão.   

Não apresenta a resposta  correta que seria a alternativa II e III apenas. 

PARECER FINAL: Questão NULA 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO (NOVO PARECER) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Após reanalise do recurso interposto conclui-se que a alternativa correta é a letra A. 

Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

De acordo com o disposto na Constituição Federal: 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público.          

 Art. 37.  - VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação; 

Art. 37.  - VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;  

Art. 37.  - VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei III - o prazo de validade 
do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; 

Portanto fica o gabarito oficial alterado para letra A.  

PARECER FINAL: Gabarito alterado para letra “A” 

 

 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelos candidatos, os mesmos deverão assinalar a  alternativa   que 

não faz parte da modalidade ofício. Após a análise da questão, verificamos que as alternativas B e D estão 

corretas, de acordo com  o MANUAL DE REDAÇÃO OFICIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,  o correto é o 

nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação. No caso do ofício, deve ser incluído também o 

endereço. No caso é o endereço da pessoa  a quem destina a correspondência, não afirma que é endereço 

pessoal ou outro. É citado no manual o endereço postal.  A resposta da questão supracitada é a alternativa C.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Após análise da questão constatou-se a alternativa que atende ao enunciado da mesma é a 

letra D. A afirmativa 3 está correta, pois é importante saber o nome de alguém da família que se vai visitar. É 

uma demonstração de interesse e respeito pelas pessoas. 

 

http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf  

 

Permanece inalterado o gabarito oficial.  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 

 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração do enunciado da questão, que deveria solicitar a alternativa 
incorreta. Portanto fica anulada a questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA 

 

 

CARGO: ATENDENTE SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Após análise da questão constatou-se que a mesma está correta. A única alternativa que 

atende ao enunciado da questão é a letra A. 

 “Ofício – o ofício é uma correspondência característica de entidades públicas e voltadas aos seus grupos de 

interesse. Tem um sentido forte da burocracia dessas organizações, uma vez que comunicam fatos que 

poderiam ser resolvidos por meios mais simples de comunicação. É utilizada em empresas privadas para 

comunicações mais formais.  

- Precisa vir em papel timbrado;  

- O número de ordem fica na margem superior esquerda;  

- Local e data ficam na mesma linha do número de ordem, do lado direito;  

- Apresenta-se através do vocativo (a forma de se dirigir à pessoa a que se destina a correspondência);  

- O texto pode ser dividido em parágrafos;  

- Deve ser concluída com cortesia, como atenciosamente, respeitosas saudações, atenciosamente, 

respeitosamente;  

- Assinatura e cargo do remetente;  
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- Endereçamento na parte inferior esquerda na primeira página, mesmo que haja páginas subseqüentes.” 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

 

http://www.comuniqueiro.com/dicionario/correspondencias-oficiais  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 
 

CARGO: ATENDENTE SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão e a mesma possui duas alternativas que atendem ao  
enunciado. Portanto fica anulada a questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA 

CARGO: ATENDENTE SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação 

PARECER FINAL: Gabarito alterado para letra “C” 

CARGO: ATENDENTE SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Após análise da questão constatou-se que a mesma está correta. De acordo com o disposto 

no Manual de Redação da Presidência da República a alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra 

B. Permanece inalterado o gabarito oficial. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm  

 

http://www.modelosimples.com.br/modelo_de_memorando.html  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. 

PARECER FINAL: Gabarito alterado para letra “D” 

 

 

CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão, a mesma contém duas alternativas que atendem ao 
enunciado da questão. 

Portanto fica anulada a questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA 

 

 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. 

De acordo com o Manual de Vacinação do Ministério da Saúde , Pág. 41, a idade  de aplicação é a partir dos 12 

meses de idade. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/manu_normas_vac.pdf  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C.   

“Curativos com Carvão Ativado - Indicação: feridas fétidas, infectadas e exsudativa” 

http://www.scielo.br/pdf/rcbc/v35n3/a13v35n3.pdf  

A alternativa A está correta.  “A melhor técnica de limpeza do leito da ferida é a irrigação com jatos de soro 

fisiológico a 0,9% morno.” 

http://enfermagemcurativos.blogspot.com.br/2012/05/tecnica-de-limpeza-da-ferida.html  

Permanece inalterado o gabarito oficial.  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

mailto:crescerconcursos@outlook.com
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/manu_normas_vac.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rcbc/v35n3/a13v35n3.pdf
http://enfermagemcurativos.blogspot.com.br/2012/05/tecnica-de-limpeza-da-ferida.html
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CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As causas fisiológicas que aumentam os batimentos do pulso são: digestão, exercícios físicos, 

banho frio, estado de excitação emocional e qualquer estado de reatividade do organismo.  

https://primeirossocorros.wikispaces.com/Fun%C3%A7%C3%B5es+Vitais  

Permanece inalterado o  gabarito oficial.  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 

 

 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTERVENCIONISTA SAMU 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Após a análise da questão constatou-se que a única alternativa que atende ao enunciado da 

questão é a letra B. Perímetro cefálico é medida antropométrica. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/crescimento_desenvolvimento.pdf  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTERVENCIONISTA SAMU 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação 

PARECER FINAL: Gabarito alterado para letra “D” 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTERVENCIONISTA SAMU 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Após análise da questão constatou-se que a única alternativa que atende ao enunciado da 

questão é a letra C. 

A letra D está correta conforme disposto no Guia de Vigilância Epidemiologica do Ministério da Saúde 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/guia_vig_epi_vol_l.pdf  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: DIGITADOR 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 20 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita qual das alternativas apresentadas “passa texto selecionado 

para Maiúsculas”. A única alternativa que atende ao enunciado é a letra D.  

A combinação de teclas Shift+F3 coloca as palavras selecionadas em maiúsculo. A combinação de teclas 

apresentada pelo candidato coloca todas as letras em “caixa alta”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 

CARGO: EDUCADOR SOCIAL 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 
JUSTIFICATIVA: Erro de digitação 
PARECER FINAL: Gabarito alterado para letra “C” 

 

CARGO: FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
(RETIFICADO) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24  
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 
JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. Portanto troca-se o gabarito 
oficial de “D” para “A”. 
PARECER FINAL: Gabarito alterado para letra “C” 

 

CARGO: RECEPCIONISTA (RECURSO ANTERIOR) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 16 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 
JUSTIFICATIVA: Erro de digitação 
PARECER FINAL: Gabarito alterado para letra “B” 

CARGO: RECEPCIONISTA (NOVO PARECER) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 16 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 
JUSTIFICATIVA: O gabarito foi alterado de forma errônea, a única alternativa correta é a letra A. 
PARECER FINAL: Gabarito alterado para letra “A” 

 
 
 

Teresina/PI, 27 de abril de 2017. 
 

Crescer Consultorias 
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