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RESPOSTA AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

DAS PROVAS OBJETIVAS  

 

1ª PARTE - SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL   
 

 
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: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa possui duas respostas corretas. 

PARECER FINAL: Questão NULA 

 

CARGO: MERENDEIRA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não possui nenhum erro, a única alternativa correta é a letra B, apenas o item II 

está correto. 

Sobre alimentos podemos afirmar: 

I. Alimentos perecíveis: são os alimentos ensacados e as latarias. Devem ficar em local seco, ventilado, 

protegidos do calor excessivo e da umidade. (Falso) 

II. Alimentos semi-perecíveis: ovos, banana, laranja, batata. Não precisam ficar na geladeira, mas devem ser 

consumidos em pouco tempo. (Verdadeiro) 

III. Alimentos não-perecíveis: são as carnes, frango, legumes e verduras. Estragam com facilidade, portanto 

devem ser armazenados em geladeira ou freezer. (Falso) 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas, I e III estão corretas. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) Apenas a afirmativa I e está correta. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: MERENDEIRA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Não existe alternativa que atende ao enunciado da questão. Portanto fica anulada a questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA 

CARGO: MERENDEIRA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A impressão da figura em preto e branco prejudicou a resolução da questão. Portanto fica 
anulada a questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA 

 

 

CARGO: MONITORES PARA ÔNIBUS ESCOLARES 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo alega que a alternativa correta é a letra (C) 

sugerindo a mudança de gabarito. Portanto constatamos que a afirmativa que o candidato alega estar correta, 

“(___) Verificar sempre o estado dos equipamentos: cintos de segurança, extintor de incêndio, macacos, chave 

de rodas, luzes, etc., não é atribuição específica do monitor escolar e sim do motorista, responsável pelo veículo.  

Sendo assim a afirmativa é falsa. A alternativa engloba todos os itens nela expresso e não uma parte apenas. O 

recurso é improcedente. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: MONITORES PARA ÔNIBUS ESCOLARES 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada o candidato terá que assinalar a alternativa que não faz parte da 

tarefa do monitor escolar. A alternativa (B) é a resposta da questão.  Acompanhar os alunos individualmente 

até a sala de aula não é tarefa do monitor.   O candidato solicita mudança de gabarito, mas a alternativa (C) 

sugerida como também incorreta pelo candidato “C) Zelar pela limpeza do transporte durante e depois do 

trajeto” faz parte da tarefa do monitor . Zelar signifa: Vigiar, proteger, tomar conta de (alguém ou algo) com 

toda a atenção, cuidado e interesse; velar. Não significa fazer a limpeza do veículo e sim cuidar da limpeza 

durante e depois do trajeto. O recurso é improcedente. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: MOTORISTA CATEGORIA B 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão, portanto fica anulada a questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA B 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa D está incorreta de acordo com o Código de Transito Brasileiro Art. 252   III - 

com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito; 

Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA B 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão, existem três alternativas que atendem ao enunciado 
da questão. Portanto fica anulada a questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA 

 

 

 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Após análise da questão constatou-se que a única alternativa que conforme o Código de 

Transito Brasileiro atende ao enunciado da questão é a letra C. Portanto permanece inalterado o gabarito 

oficial. 

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas 

nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para 

cruzar a pista com segurança. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão se refere a “direção defensiva” o trabalho, em si, não pode ser considerado risco 

ou perigo a que estamos sujeitos no transito. O comportamento das pessoas é que está relacionado com os 

riscos e perigos a que estamos sujeitos. 

 

“ Os riscos e os perigos a que estamos sujeitos no trânsito estão relacionados com: 

■ Os Veículos; 

■ Os Condutores; 

■ As Vias de Trânsito; 

■ O Ambiente; 

■ O Comportamento das pessoas.” 

 

http://ddsonline.com.br/dds-temas/transito/452-direcao-defensiva-e-dever-de-todos.html  

 

Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita a alternativa que não apresenta um componente do sistema 

de direção.  

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

 

“Principais componentes: O sistema de direção é composto por alguns componentes ou conjunto de 

componentes que formam um sistema simples. O sistema pode ser mecânico ou do tipo servo assistido com o 

auxílio de bomba hidráulica ou motor elétrico. a) Volante (de direção) b) Coluna (Varão de direção) c) Caixa 

de Direção d) Braço de Direção e) Barra de Direção f) Terminais de Direção g) Rótulas de Direção 

(Rolamentos)” 

 

http://www.editoradince.com.br/arquivos_loja/15543/arquivo/nocoesdemecanica.pdf  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação, a alternativa correta é a letra “C” 

PARECER FINAL: Gabarito alterado para letra “C” 
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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

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

PARECER FINAL: Questão NULA 

 

 

CARGO: VIGIA/ PLANTONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato solicita anulação da questão supracitada.  O mesmo alega que a alternativa (A), 

a falta de controle na portaria revela a ausência total de segurança no local, está errada.  A alternativa citada, 

afirma que a falta de controle na portaria revela a ausência total de segurança no local.  A palavra falta significa: 

ausência, inexistência, supressão, omissão. A portaria deve ser controlada pelo vigia, a entrada e saída de 

pessoas ou veículos.   Quando existe a falta desse controle, existe insegurança no local.  Esta afirmativa está, 

portanto correta. A alternativa que responde a questão é a letra (C). O recurso da questão é improcedente. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: VIGIA/ PLANTONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo alega que a alternativa (C) seria a resposta 

da questão, porém verificamos que o candidato interpretou de maneira inadequada o enunciado da questão, 

que solicita a resposta errada, no caso o significado da palavra EXCETO. O recurso é improcedente 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: VIGIA/ PLANTONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo solicita a anulação da questão e alega que  

o ato de corpo ereto, cabeça erguida, POR MÃOS E OMBROS PARA TRÁS demonstra uma ato de submissão visto 

com frequência em relações militares. O vigilante deve sempre manter uma excelente postura no trabalho 

como: Manter o corpo reto, ombros e braços param trás e cabeça erguida. A sua postura deve ser a melhor 

possível, com ombros para trás, coluna reta e cabeça levantada. O recurso da questão é improcedente. 

  

http://www.basedevigilantes.com.br/apresentacao-pessoal-postura-e-discricao-do-vigilante/  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: VIGIA/ PLANTONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo alega que a alternativa (B) é uma 

responsabilidade do vigilante, porém foi constatado que tal atribuição pertence ao inspetor da guarda  

municipal, propor a instauração de Processo Sumário quando tiver conhecimento de possíveis irregularidades 

funcionais, solicitando às medidas que se fizerem necessárias. Portanto não é atribuição do vigilante 

patrimonial propor a instauração de Processo Sumário quando tiver conhecimento de possíveis 

irregularidades funcionais, solicitando às medidas que se fizerem necessárias. O recurso é improcedente.   

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teresina/PI, 25 de abril de 2017. 
 

Crescer Consultorias 
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