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RESPOSTA AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

DAS PROVAS OBJETIVAS  

 

1ª PARTE - SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E 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 5.15 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 FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C” para a alternativa 

“B”. Para tanto, argumenta o seguinte: “NO GABARITO CONSTA QUE A OPÇÃO CORRETA É A LETRA C, POREM 

ACREDITO QUE A PARTICULA "SE" NÃO SE SEPARA DA CONJUNÇÃO DO  VERBO "IR" POR ISSO APONTO A 

LETRA B COMO A OPÇÃO CORRETA.”. Argumento sem amparo de natureza lexical, uma vez que a questão versa 

sobre a possibilidade de o vocábulo “ser retirado do texto, sem alterar o sentido do contexto”. Neste caso, não 

se buscou do candidato verificar se a partícula “se”  se separava ou não do verbo, mas se sua retirada do texto 

alteraria o contexto. No entanto, cumpre informar que a partícula “se”, letra “C”, trata-se de partícula expletiva, 

sem função sintática, não exercendo o papel índice de indeterminação do sujeito, mas  exercendo apenas um 

papel de reforço do verbo “ir”, que é intransitivo e não transitivo indireto. E, por não ter valor sintático, pode 

ser retirada da frase sem provocar prejuízo ao contexto. Diferentemente, na alternativa “B”,  o pronome “nos” 

é objeto indireto do verbo deparar. Não podendo ser extraído do texto sem provocar prejuízo à lógica do 

enunciado. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE  NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato buscando a anulação da questão, mas sem apresentar argumentos 

consistentes que se amparem na norma gramatical brasileira. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:crescerconcursos@outlook.com


 

CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS-MA 

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 FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, sob o argumento de que há duas 

respostas corretas. Equivocado o candidato. Sustenta que, na alternativa “A”, a expresão “uma família” é agente 

da ação do verbo. Equivocado o candidato, esta expressão é sujeito paciente do verbo “amontoar”, transitivo 

direto,  por força da partícula apassivadora “se”: “se amontoa uma família”. Por sua vez, a palavra “ocasiões” é 

objeto direto do verbo haver que é impessoal e não tem sujeito. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE  NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C” para a alternativa 

“A”. No entanto, limita-se apenas a colocar conceitos genéricos sem justificar a razão pela qual defende a tese 

de que a oração “Há algumas delas” (L.5/6), possui sujeito indeterminado. Ainda assim, no caso da letra “A”, 

quando o verbo haver estiver no sentido de existir, ele é impessoal e a oração não tem sujeito. Portanto,  não 

se trata de sujeito indeterminado, mas de sujeito inexistente, que não são a mesma coisa. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE  NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a alternativa 

“C, sob o argumento de que  o termo “caprichoso” é um adjetivo e não caracteriza substantivo”. Ora, a afirmação 

trazida pelo candidato demonstra total desconhecimento sobre o uso das classes gramaticais. O papel do 

adjetivo é exatamente caracterizar o substantivo ou palavra equivalente. Por sua vez, o termo 

“caprichosamente”, letra “B” é advérbio de modo. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE  NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa 

“B. Sustenta que a palavra “ódio” é proparoxítona. Equivocado o candidato.  A palavra “ódio”, de acordo com 

nomenclatura gramatical brasileira,  é paroxítona terminada em ditongo. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE  NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a alternativa 

“D”. Não fundamentou o motivo do pedido de mudança, apenas pediu ajuda para compreender por que na 

palavra “humildes” (L.10), o encontro “-hu” constitui exemplo de dígrafo. Resposta: dígrafo é o encontro de 

duas letras que representam, na sílaba, um único fonema, portanto em “hu”, ouve-se apenas “u”, ou seja, duas 

letras, mas há apenas um único fonema em evidência na sílaba. Por sua vez, o símbolo gráfico “h”, no português, 

representa apenas uma letra decorativa que se mantém no idioma em razão da tradição da escrita, não 

funciona como consoante porque não representa ruído algum, também não funciona como vogal porque não 

representa nenhum som. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE  NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Argumenta que na gramática não há 

regra que assegure que palavras terminadas em ditongo decrescente sejam acentuadas. A banca sugere ao 

candidato consultar a “Gramática do Texto” dos Autores Samira Yousseff Campedelli e Jésus Barbosa Souza, 

Editora Saraiva, edição 1999, p.68, ou qualquer outra gramática que trate sobre o tema. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE  NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Argumenta que que há duas 

alterntivas corretas, “A” e “D”, pois, em seu entender, o encontro ‘NT’ em “vento” (L.5), ocorre um encontro de 

consoantes. Resposta: neste contexto, o símbolo gráfico ‘n’ não funciona como  consoante, pois representa 

apenas um símbolo de nasalização, substituindo o til (~). Para ser consoante tem que  representar um ruído 

qualquer na formação da sílaba. Não é o caso. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa da “D” para a “C”. Para 

tanto, argumenta que “a alternativa C responde melhor ao enunciado”. O recurso deve trazer consigo 

argumentos consistentes e fundamentados que justifiquem a alteração no gabarito ofertado pela banca. No 

caso, o candidato emite apenas uma opinião pessoal sem fundamento algum. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato buscando a anulação da questão, sob o argumento de que a alternativa 

“A” também está correta. Equivocado o Candidato. A afirmação para ser reescrita começa com “Na medida em 

que” que indica a causa do fato, enquanto na reescritura está posto “na mesma proporção em que” que indica 

proporcionalidade. Causa e proporção constituem sentidos diferentes. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, sob o argumento de que há duas 

respostas corretas. Sustenta que, “a letra B contém as palavras mediante e conforme na qual as citadas  tem o 

mesmo sentido ou significante ou seja não muda o sentido original de uma frase de acordo com a língua 

portuguesa.”.  Equivocado o candidato uma vez que “mediante” significa ‘que serve de intermediário’, ‘por meio 

de’, ‘por intermédio de’. Já a conjunção “conforme” indica ideia de conformidade, ou seja, exprime uma regra, 

um modelo adotado para a execução do que se declara na oração principal. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C” para a alternativa 

“D”. Argumenta que o vocábulo “mais” em “são as mais importantes” significa inclusão. Equivocado o 

candidato, uma vez que no contexto em se insere o vocábulo apontado tem nitidamente o sentido de 

intensidade, ou seja, é um intensificador do adjetivo “importantes”. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a alternativa 

“C, sob o argumento de que  o forma verbal  "conhecia-se" (L.42) constitui uma ação passada que se prolonga 

no futuro. Equivocado o candidato. Ora, o  pretérito imperfeito do indicativo se refere a um fato ocorrido no 

passado, mas que não foi completamente terminado, pois foi interrompido por uma outra ação, pretérito 

perfeito. Portanto, não há prolongamento no futuro. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão argumentando a ausência “da letra 

“a” entre as palavras NOMINAL e EXPRESSÃO” EXPRESSÃO para completar o sentido/ideia da pergunta.”. Ora, 

para se anular uma questão, o candidato deve demonstrar restar configurado erro grosseiro no gabarito 

apresentado ou no enunciado da questão. No caso, o enunciado se traduziu de forma compreensível, pois o 

próprio candidato, no argumento, preenche a cognição deseja para responder à questão. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Argumenta que “nem uma das 

alternativas contempla uma assertiva coerente a essa proposta. Nem uma delas têm índicos de caracterização 

de predicativo verbal, verbo tendo como principal característica a ação.”. Equivocado o candidato. No caso, ele 

demonstra não conhecer os elementos conceituais definidores de um predicado verbal. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Após análise da questão constatou-se que o erro ortográfico na afirmativa III, não prejudica 

a resolução da questão.  

Uma vez que deveria ser de conhecimento dos candidatos a existência de três tipos de backup: completo / 

incremental / diferencial 

https://wiki.mandic.com.br/storage-e-backup/backup-online/agente-obm/tipos-de-backup  

Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

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

firemall não a firewall. Permanece inalterado o gabarito oficial. 

Bibliografia: Análise de Sistemas Vol.2 – Página 24 - Flávia Reisswitz 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. Portanto troca-se o 

gabarito oficial de  “D” para “B”. 

PARECER FINAL: Gabarito alterado -   

 
 
 

CARGO: AGENTE DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PATRIMONIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração das alternativas da questão. Portanto fica anulada a questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA 
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CARGO: AGENTE DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PATRIMONIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Agitação é uma alteração de comportamento em que a pessoa realiza atividades 

desordenadas, característica essa que não deve ser atribuída ao agente de segurança. Portanto a única 

alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. Permanece inalterado o gabarito oficial. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: AGENTE DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PATRIMONIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração das alternativas da questão. Portanto fica anulada a questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA 

CARGO: AGENTE DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PATRIMONIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato o mesmo alega que “ocorre o processo de 

ambiguidade nas alternativas (B) e (C).” Constatamos que a palavra indiferença, cujo significado é falta de 

interesse, de atenção, de cuidado, de consideração; descaso; desdém, não é uma maneira correta de prestar 

informações. O candidato deve assinalar a alternativa que preenche corretamente toda a frase.  Portanto 

permanece inalterado o gabarito oficial. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: AGENTE DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PATRIMONIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão supracitada pelo candidato apresenta medidas de segurança para a prevenção ao 
roubo ou furto de bens culturais. A prevenção é a ação e efeito de impedir (preparar com antecedência o que é 
necessário para uma finalidade antecipar uma dificuldade, fornecer para um dano, informar alguém de algo).  
A segurança é o conjunto de processos, de medidas que asseguram o sucesso de um empreendimento, do 
funcionamento ou da execução de algo. Em relação ao roubo ou furto de bens culturais. O candidato alega que  
a resposta da referida questão seria a alternativa (B),  porém constatamos que anotar a placa de veículos 
suspeitos em ronda ou estacionados, controlar entrada e saída de pessoas, veículos e bens do prédio onde 
estiver prestando seus serviços e observar o que ocorre e existe em seu período de vigilância, interna e externa, 
em especial portas, cadeados, escadas, pessoas estranhas ao serviço ou mesmo funcionário fora de seu horário 
de trabalho, são atribuições pertinentes ao cargo. A alternativa (C), coibir a utilização do posto para guarda de 
objetos estranhos ao local, é uma medida interna de alguns estabelecimentos ou órgãos e  não uma medida que 
impede   furtos ou roubos. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: AGENTE DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PATRIMONIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão supracitada solicita ao candidato assinalar a alternativa incorreta. O enunciado é 

bem claro “Após um roubo ou furto, o agente de manutenção e segurança patrimonial deve, EXCETO.” Depois 

que foi constatado um roubo ou furto não é necessário mais acionar o alarme, esta seria uma medida de 

segurança preventiva, quando o estabelecimento possui um sistema de alarme, como lojas, por exemplo.  A 

atitude do profissional, após detectar roubo ou furto deverá ser: Chamar a polícia, preservar o local do crime, 

e contribuir para a eficiência do trabalho policial, portanto acionar o alarme sonoro não é uma atitude 

adequada após roubo. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 
 
 

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato o enunciado da questão solicita que de acordo com o 

método alfabético assinale a alternativa que apresenta a maneira correta de classificação, porém todas as 

alternativas estão incorretas. Portanto fica anulada a questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA 

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão supracitada solicita que o candidato assinale a alternativa que apresenta a forma 

e a estrutura correta de escrever o local e a data na modalidade de comunicação, mensagem. De acordo com o 

Manual de Redação da Presidência da República, constatamos que a alternativa (B) está correta sendo a 

resposta da questão. O candidato afirma ser a alternativa (A) a resposta e solicita mudança de gabarito.  O 

recurso é improcedente.  

 

 5.2 – Forma e estrutura 

 d) o local e a data, verticalmente a 2 cm do final do texto, e horizontalmente fazendo coincidir seu final com a 

margem direita. 

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

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 5º, caput, sobre o princípio 

constitucional da igualdade. O princípio da isonomia, também conhecido como princípio da igualdade, 

representa o símbolo da democracia, pois indica um tratamento justo para os cidadãos. 

 

https://anajus.jusbrasil.com.br/noticias/2803750/principio-constitucional-da-igualdade  

http://principios-constitucionais.info/principio-da-isonomia.html  

 

Permanece inalterado o gabarito oficial. 

 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração do enunciado da questão. Portanto fica anulada a questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA 

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa B afirma que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira 

poderá ser feita por subsídio fixado em parcela única. De acordo com a Constituição Federal: 

 

Art. 39 - § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários 

Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o 

acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 

remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. 

 

Portanto a única alternativa incorreta na questão é a letra C. Permanece inalterado o gabarito oficial. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:crescerconcursos@outlook.com
https://anajus.jusbrasil.com.br/noticias/2803750/principio-constitucional-da-igualdade
http://principios-constitucionais.info/principio-da-isonomia.html


 

CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS-MA 

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: GUARDA MUNICIPAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato solicita a anulação da questão alegando que as alternativas  (A) e (C) estão 

corretas.  Analisando a questão supracitada pelo candidato constatamos que o enunciado solicita que o mesmo 

assinale a única alternativa que NÃO constitui abuso de autoridade. A alternativa (A) é a resposta correta da 

questão, pois as demais são consideradas ações onde existe abuso de poder.  Deixar de comunicar ou omitir ao 

juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa;  é  caracterizado abuso.  Houve falha na 

interpretação do enunciado por parte do candidato. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  A questão supracitada pelo candidato solicita que o mesmo preencha corretamente a lacuna 

da questão.  Analisando constatamos que alternativa (C) é a declaração de invalidade de um ato administrativo 

ilegítimo ou ilegal, feita pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário. É privativa da administração.   A 

frase está afirmando o que já foi expresso, pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário.  O candidato 

alega que “Não seria privativa apenas da Administração”.   A frase afirma que é privativa da administração, não 

foi utilizada a palavras apenas como sugere o candidato. Permanece inalterado o gabarito oficial 

Bibliografia: 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/19878-19879-1-PB.pdf  

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1791  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo alega que: “havia alterações quanto à letra 

da lei, a alternativa a qual esta banca considera como certa”. Ao verificarmos a questão que solicita no seu 

enunciado que o candidato assinale a alternativa correta em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente 

constatamos que a alternativa (C) está correta e as demais são afirmativas incompletas, portanto falsas ou 

incorretas. O fato de a afirmativa omitir a palavra motel, como identifica o candidato, não a torna uma 

afirmativa incorreta, visto que a hospedagem da criança neste tipo de estabelecimento, sem o 

acompanhamento ou autorização dos pais ou responsável é proibida também como no hotel, pensão ou 

estabelecimento congênere. A omissão da palavra não interfere na compreensão da questão supracitada, visto 

que é uma questão de exclusão de alternativas. O recurso é improcedente. 

Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 
 

mailto:crescerconcursos@outlook.com
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CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido ao disposto na Constituição Federal e ao disposto no Estatuto da Criança e 

Adolescente. Existem duas alternativas que atendem ao enunciado da questão. Portanto fica anulada a questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA 

 
 
 
 

CARGO: MOTORISTA CNH CAT. D 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  De acordo com o Código de Transito Brasileiro: 

Art. 177. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela 

autoridade e seus agentes: Infração - grave; 

Permanece inalterado o gabarito oficial.  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 
 
 
 

CARGO: OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração do enunciado da questão. Portanto fica anulada a questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B – 21 gostas por minuto. Portanto 

troca-se o gabarito oficial de “A” para “B”. 

PARECER FINAL: Gabarito alterado  

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  Artigos Críticos - São artigos que entram em contato direto com tecidos ou tratos estéreis, 

devendo portanto, ser submetidos ao processo de esterilização 

Artigos não críticos – São todos os artigos que entram em contato com a pele íntegra. Dependendo da 

particularidade do artigo e grau de contaminação, poderá ser apenas lavado com água e sabão ou receber 

desinfecção de nível intermediário ou baixo. Ex.: termômetro, comadres. 

Artigos semi – críticos – São todos os artigos que entram em contato com a mucosa e pele não intacta. A 

desinfecção de alto nível é suficiente. Ex.: tubo orotraqueal, equipamento respiratório. 

Logo o enunciado da questão solicita a indicação de um artigo crítico, o que confere a alternativa C como 

resposta. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

 

 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:crescerconcursos@outlook.com


 

CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS-MA 

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: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  As afirmativas II e III estão incorretas uma vez que: 

Desbridamento Enzimático é o método onde são utilizadas enzimas proteolíticas para obter remoção mais 

rápida do tecido desvitalizado. 

HIDROCOLÓIDE - Indicado em feridas não infectadas, com médio e baixo volumes de exsudação. Pode ser 

usado em presença de tecido necrótico e fibrina. 

 

http://www.fmt.am.gov.br/manual/curativos.htm  

 

Permanece inalterado o gabarito oficial  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 
 
 
 

Teresina/PI, 18 de maio de 2017. 
 

Crescer Consultorias 
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