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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 
(Atualizado em 10 de maio) 

 

 
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: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa correta em relação ao enunciado da questão é a letra B.  

A alternativa D está incorreta de acordo com a interpretação do texto. 

“Tentei vagamente justificar-me, alegando ser imprudente, tantos casos de assalto...” 

“Assalto” nada mais foi que uma tentativa de justificar a atitude do autor. 

A alternativa B revela o que realmente levou o cronista a se recusar dar carona. 

“Como os mais afortunados podem ser assim insensíveis! Era óbvio que ele não dispunha de dinheiro para o 

ônibus e ficaria ali o dia todo.”  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os termos destacados na frase “Não escutei o que você disse” classificam-se, pela ordem em 

que aparecem, em: advérbio de negação (não); pronome demonstrativo (o); que (pronome relativo) e, por fim, 

pronome de tratamento (você). 

O termo “o” pode se classificar como artigo ou pronome demonstrativo, quando for artigo deve vir seguido de 

um substantivo e quando for pronome demonstrativo equivale a “aquilo”. O termo “que”, na frase, classifica-se 

como pronome relativo e exerce a função sintática de objeto direto de “disse”. 

Portanto, não há razão plausível para a anulação da questão. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Após análise da questão constatou-se que a mesma não apresenta alternativa que atende ao 

enunciado da questão. Portanto fica anulada a questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA 

 
 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

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

atende ao enunciado é a letra C. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

 

http://www.somatematica.com.br/fundam/mmc.php  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 
 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: “Utilitários são programas utilizados para suprir deficiências dos sistemas operacionais. 

Pode-se incluir nos utilitários programas para: compactação de dados, aumento de desempenho de máquinas, 

overclock, limpeza de discos rígidos, acesso à internet, partilha de conexões, etc.” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Utilit%C3%A1rio  

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

Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

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

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: “Para reeditar um dado apertamos o backspace. Isso fará com que suma o dado e 

automaticamente entra na célula para ser editar. Para apagar o dado de uma célula usamos o delete. O delete 

não apaga uma formatação, como por exemplo cor da célula, formato de dado, fonte, cor de fonte, etc.” 

http://www.tiexpert.net/office/excel/conceitos-de-planilha.php  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 
 
 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato o mesmo alega que nenhuma alternativa faz sentido 

na resposta da questão. Analisando a questão verificamos que o candidato não interpretou o enunciado de 

maneira correta. O enunciado solicita que o candidato assinale a alternativa que possui dejetos que não são 

reciclados, portanto não poderão ir para o cesto de lixo indicado na imagem.  A alternativa (C) é a resposta da 

questão.  Papéis sujos, papéis sanitários e copos de papel não são reciclados. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 
 
 
 

CARGO: MOTORISTA CNH CATEGORIA “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Após análise constatou-se erro na elaboração da questão que não informou se é rodovia de 
pista dupla ou rodovia de pista simples. 

Portanto fica anulada a questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA 
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CARGO: TÉCNICO LABORATORIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

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

conforme a ABNT – NBR 15268-2005 página 3 é a letra C. 

http://www.fcfar.unesp.br/arquivos/nbr15268.PDF  

https://pt.slideshare.net/euripedes/urinlise-2013  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1OJ3iuK3acQJ:www.abnt.org.br/normalizacao/list

a-de-publicacoes/abnt/category/5-2011%3Fdownload%3D37:janeiro+&cd=4&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: TÉCNICO LABORATORIAL (RETIFICADO) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Após análise do novo argumento encaminhado em contestação ao gabarito oficial, fica 
anulada a questão 26, houve falha na elaboração do enunciado da questão que não foi claro em sua solicitação 
dando margem para a argumentação do candidato. 

É mantido o gabarito da questão específica nº 24, pois a mesma está de acordo com a ABNT – NBR 15268-2005 
página 3 . 

PARECER FINAL: Questão NULA 

 
 

CARGO: MOTORISTA CNH CATEGORIA D 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Após análise constatou-se que a questão está correta. Permanece inalterado o gabarito oficial. 

“Suspeita de hemorragia interna:           A hemorragia é resultante de um ferimento profundo com lesão de 

órgãos internos. O sangue não aparece. Mantenha o paciente deitado – e cabeça mais baixa que o corpo.  

Aplique compressas frias ou saco de gelo no ponto em que a vítima foi atingida, possível local de hemorragia.” 

https://kaenf.wordpress.com/hemorragia-interna/  

http://1o-socorros.blogspot.com.br/2012/02/hemorragia-interna-e-outras.html  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 
 
 

Teresina/PI, 10 de maio de 2017. 
 

Crescer Consultorias 
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