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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 001/2018, interpostos contra as 
questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Conforme subitem 8.12 do Edital Retificado n° 001/2018, o(s) ponto(s) relativo(s) a(s) questão(ões) 
eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(os) a todos os candidatos presentes à prova, 
independentemente de formulação de recurso. 
 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que a expressão 

“outros tratamentos” constante na declaração da alternativa “C”, dada como certa no gabarito fornecido pela 

banca, não encontra respaldo no texto, o que inviabiliza a letra “C” como alternativa correta. Assim, no 

entendimento do Recorrente, não haveria alternativa correta, por isso requer a anulação da questão. 

Entretanto, não apresenta argumentos capazes inviabilizar a alternativa, pois apresenta meras considerações 

de natureza subjetiva desprovidas, através de sugestão para melhoramento da redação do enunciado da 

alternativa, o que faz com o recurso manejado pelo Candidato não atenda ao pressuposto que motive uma 

anulação de questão: erro grave e insuperável. Já um outro candidato recorre dizendo que há duas alternativas 

corretas para a questão, mas não fundamenta sua afirmação, porém não se admite a letra “A”, porque o texto 

não ratifica a declaração de que “O uso de células-tronco, em sua forma adulta, na Medicina Estética, tem se 

mostrado cada vez mais promissor”, mas trata apenas do uso de células-tronco, sem mencionar se jovens ou 

adultas. Ademais, interpreta o Candidato dizendo que as pesquisas foram feitas em pessoas de 45 a 60 anos, 

por isso, conclui o candidato, são células adultas. Extrapolação a interpretação feita; mesmo porque as células 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento  de que a palavra 

“curinga” não pode ser interpretada, no contexto em que se insere, com o sentido de polivalência. A questão é 

de sinonímia contextual. O dicionário resolve. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento  de que, em suas 

palavras, “está contida uma interpretação de teses científica, questão mau elaborada e banca desorganizada”. 

Só! Argumento imprestável para a pretensão do Candidato, uma vez que, para a anulação de uma questão, ela 

deve estar eivada de erro grave insuperável, que deve ser provado pelo recorrente. Não é caso. Por outro lado,  

textos que nos levam a uma explicação sobre determinado assunto, informa e esclarece sem a emissão de 

qualquer opinião a respeito, é um texto expositivo, portanto, no caso do texto utilizado na prova, há nele uma 

exposição de fatos, pois neste tipo de texto são apresentadas informações sobre assuntos e fatos específicos. É 

caso. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

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

para tal, apenas se limita a dizer que há outra alternativa correta. Requerimento injustificado para a pretensão 

do Candidato, uma vez que, para a anulação de uma questão, ela deve estar eivada de erro grave insuperável, 

que deve ser provado pelo recorrente. Não é caso. No entanto, para efeito de justificativa,  O vocábulo “ou” 

(L.24), letra “B”, não indica alternância, pois não exclui uma ou outra ideia, mas adiciona, no contexto, uma 

informação em relação à primeira. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

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, argumenta que a alternativa “B” 

deve ser substituída pela “D”. Equivocado o candidato, pois a letra “B”  declara que “A forma verbal “houve” 

pode ser substituída pela forma verbal “existem” sem nenhum prejuízo de ordem gramatical.”. Verdade. Os 

fatos de os termos mudarem de funções sintáticas em relação aos verbos com os quais se relacionam não 

ocasiona prejuízo de ordem gramatical. Mesmo que ocorra a troca de um verbo pelo outro, a frase continua 

lógica, de sentido  completo, pois ambos os verbos, no contexto em que se inserem, são sinônimos. Por sua vez, 

na letra “D”, a palavra “outros” não individualiza o vocábulo “benefícios”, pois o vocábulo “outros”, 

morfologicamente, é pronome indefinido. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Entretanto o argumento trazido pelo 

Candidato à banca demonstra que Ele não fez a correta análise sintática do termo analisado na alternativa. A 

expressão “alvo de intenso interesse” (L.19)” não pode ser objeto direto do verbo, uma vez que o verbo “tornar-

se”, no contexto,  estabelece a noção de estado, transformando a construção “alvo de intenso interesse” em 

característica do sujeito dentro do predicado. Isso é predicativo. 

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 anulação da questão, sustenta que a alternativa “D” 

também está correta. Entretanto o argumento trazido pelo Candidato à banca demonstra que Ele não fez a 

correta análise sintática do termo analisado na alternativa, uma vez que o verbo “tornar-se”, no contexto,  

estabelece a noção de estado, deixando de ser um verbo significado para ser um verbo de ligação. Logo, a 

expressão “alvo de intenso interesse” (L.19)” não pode ser objeto direto do verbo, mas predicativo do sujeito. 

Portanto, o verbo é núcleo da informação quando se trata de verbo significativo, nocional. Os verbos de ligação 

não se enquadram nesta definição. 

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 anulação da questão. Entretanto o argumento trazido pelo 

Candidato à banca demonstra que Ele não fez a correta análise  da situação proposta  na alternativa, uma vez 

que, em seu dizer, “a letra “h” no início de palavra não é fonema nem forma dígrafo”. Ora, se a letra “h” não 

expressa fonema, no encontro “-hi” há duas letras, porém a sílaba expressa apenas um fonema. Este é o conceito 

de dígrafo. Dígrafo é o conjunto de duas letras que expressam um só fonema. É o caso. Por sua vez, a letra “-h” 

não pode ser tomada como consoante porque não representa nenhum fonema. Para ser consoante tem que 

representar ruído e para ser vogal tem que representar som. O “-h” não representar nem ruído e nem som, 

portanto é apenas uma letra decorativa no alfabeto. Não há o que se anular. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito, argumenta que a alternativa “C” 

deve ser substituída pela “A”. Equivocado o candidato, pois “mais”, em “...a mais nova” (L.2) é um intensificador 

do adjetivo. 

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 mudança de gabarito, argumenta que a alternativa “D” 

deve ser substituída pela “C”. Equivocado o candidato, pois a expressão “por exemplo” (L.23) tem valor 

explicativo, enquanto as expressões comparadas na alternativa têm valor de inclusão. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 
 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A QUESTÃO APRESENTA OS SEGUINTES ITENS: 

 I.                    Conforme a propriedade comutativa da adição se mudarmos as parcelas de lugar o resultado não 

se altera. ITEM CORRETO. 

II.                   II. As frações 951/10 e 867/1000 correspondem, respectivamente, aos números decimais 95,1 e 

0,867. ITEM CORRETO. 

III.                 III. Na subtração: 425-106 o subtraendo é 319. ITEM INCORRETO. Nessa  subtração o 425 é chamado 

de minuendo, o 106 é o subtraendo e o resultado que é 319 é chamado de resto ou diferença. Ou seja, o 

subtraendo não é o 319 como afirma a questão. 

 Logo somente os itens I e II estão corretos, conforme alternativa A. 

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

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Se maria tem 32 anos daqui a 5 anos terá: 32 + 5 = 37 

Suas filhas tem 4 e 7 anos então daqui a 5 anos: 4 + 5 = 9 e 7 + 5 = 12 então soma das idades das filhas: 9 + 12 

= 21 

Logo 37 – 21 = 16 conforme a ALTERNATIVA "C". 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 
 

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – MERENDEIRA/ ZELADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme “Cartilha de Higiene, Armazenamento e Conservação de Alimentos” (link abaixo), 

a carne de boi apresentar superfície pegajosa, caracteriza-se como uma característica alterada (pág.22); ovos 

que apresentem superfície suja e com excrementos também caracteriza-se como uma característica alterada 

(pág.22); assim como o arroz, feijão e macarrão com infestação de bichos e larvas, e frutas, verduras e legumes 

com mofos, amareladas ou secas demais, também são características de alimentos alterados. (págs.23 e 24) 

http://www.pbh.gov.br/smaab/cartilhas/Cartilha_Higiene_e_Conservacao_dos_Alimentos.pdf  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – MERENDEIRA/ ZELADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C. De acordo com as 

recomendações da Cleanipedia, link abaixo, para a limpeza do monitor não se usa sabão e nem álcool, pois 

podem manchar a tela, ambas as substâncias, e não apenas o sabão. Sendo assim a afirmação é falsa quando 

permite o uso do álcool para a limpeza de monitores de computador. 

Como limpar o monitor do computador 

Para a limpeza do monitor, não use sabão nem álcool para não manchar a tela. O ideal é ter um produto próprio 

para limpar monitores, disponível em lojas de informática. Caso não tenha esse produto à mão, outra 

possibilidade é usar água destilada. Umedeça uma flanela macia nessa solução e passe com cuidado na tela do 

computador. Para limpar a parte de trás do monitor, passe um pano úmido com sabão neutro e seque. 

A alternativa A está correta, uma fez que se recomenda o uso, é recomendado o uso de pano de algodão 

umedecido com água e Cif Cremoso para a limpeza do mouse. 

https://www.cleanipedia.com/br/materiais-e-superficies/como-limpar-o-c#ApXb4aqBGdVFGybb.97  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – MERENDEIRA/ ZELADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C. De acordo com as 

recomendações da Cleanipedia, link abaixo, para a limpeza do monitor não se usa sabão e nem álcool, pois 

podem manchar a tela, ambas as substâncias, e não apenas o sabão. Sendo assim a afirmação é falsa quando 

permite o uso do álcool para a limpeza de monitores de computador. 

Como limpar o monitor do computador 

Para a limpeza do monitor, não use sabão nem álcool para não manchar a tela. O ideal é ter um produto próprio 

para limpar monitores, disponível em lojas de informática. Caso não tenha esse produto à mão, outra 

possibilidade é usar água destilada. Umedeça uma flanela macia nessa solução e passe com cuidado na tela do 

computador. Para limpar a parte de trás do monitor, passe um pano úmido com sabão neutro e seque. 

A alternativa A está correta, uma fez que se recomenda o uso, é recomendado o uso de pano de algodão 

umedecido com água e Cif Cremoso para a limpeza do mouse. 

https://www.cleanipedia.com/br/materiais-e-superficies/como-limpar-o-c#ApXb4aqBGdVFGybb.97  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 
 

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme Manual do Vigilante do site da Polícia Federal (link abaixo), o gabarito letra B é 

uma afirmação falsa e letra C uma afirmação verdadeira. 

“Controle do Acesso de Pessoas: 

No controle do acesso de pessoas o vigilante deve seguir determinados procedimentos que garantam a 

segurança das instalações e de todos que estejam envolvidos no sistema (colaboradores, visitantes, clientes, 

fornecedores etc.). Para tanto seguem alguns mandamentos indispensáveis: 

- Fazer a inspeção visual, procurando analisar e memorizar as características das pessoas, mostrando-se 

atento, pois tal comportamento garante a prevenção, uma vez que qualquer pessoa mal intencionada perde o 

interesse de agir quando percebe que foi observada antes de se aproximar; 

- Fazer a abordagem, preferencialmente à distância, procurando obter e confirmar todos os dados necessários 

ao efetivo controle do acesso; 

- Nunca julgar as pessoas pela aparência, pois as quadrilhas de criminosos procuram induzir o vigilante a erro. 

Levar sempre em consideração se é pessoa desconhecida, e mesmo sendo conhecida, caso esteja acompanhada 

de desconhecido, deve-se agir com maior critério; 

- Fazer a identificação pessoal, exigindo a apresentação de documento emitido por órgão oficial e que possua 

fotografia. Ex: RG, CNH, reservista, passaporte, identidades funcionais, etc.” 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes/manual-do-

vigilante/manual-do-vigilante/manual_vigilante.zip/view  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve erro na digitação alternativa C, que prejudicou a resolução da questão. Portanto fica 

anulada a questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA  

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão está correta, de acordo com o Manual do Vigilante do Site da Polícia Federal (link 

abaixo): 

“Prevenção de Sabotagem: 

Sabotagem é a ação humana que visa abalar a ordem interna no estabelecimento com a provocação de danos 

e sinistros que atingem a produção e o bom andamento do serviço. 

A melhor maneira de prevenção à sabotagem é o rígido controle do acesso e fiscalização permanente com 

vistas à circulação interna de pessoas com a atenção voltada às atitudes e comportamentos individuais ou 

coletivos. Basicamente, as medidas de controle de portaria são as principais para se prevenir um ato de 

sabotagem. Nenhum visitante deverá portar qualquer volume sem que a segurança tome conhecimento do seu 

conteúdo. 

Espionagem - Está relacionada com a sabotagem, que visa destruir, desmantelar o sistema ao passo que a 

espionagem visa à coleta de dados e informações. Métodos de espionagem: 

a) infiltração; 

b) escuta; 

c) roubo e furto; 

d) chantagem; 

e) fotografia; 

f) corrupção; 

g) observação (acompanhamento).” 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes/manual-do-

vigilante/manual-do-vigilante/manual_vigilante.zip/view  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão apresentada segue as recomendações específicas para cada situação, conforme 

descrito no Manual do Vigilante no site da Polícia Federal: 

Atuação do vigilante diante das principais situações de emergência: 

a) roubo: 

- Manter a calma, evitar o pânico e fazer a comunicação a Polícia na primeira oportunidade; 

- Contato com o Plantão da Empresa de Segurança; 

- Reação somente se houver oportunidade total de sucesso, lembrando-se que a atuação do vigilante é 

preventiva, de modo a evitar o fator surpresa; 

- Observação atenta de tudo que se passa: O quê? Quando? Onde? Como? 

Quem? Quais foram as rotas de fuga? 

- Preservação do local para permitir à Polícia Científica a análise e levantamentos devidos. 

b) tumulto e pânico: 

- Manter a calma e controlar o público; 

- Evacuar o local de forma rápida e discreta; 

- Não sendo possível manter a ordem interna pelos recursos próprios, acionar a polícia; 

- Agir de maneira imparcial, conscientizando-se que em ocorrência em que há pessoas com os ânimos 

exaltados, a imparcialidade, o equilíbrio emocional e o diálogo são os melhores recursos. 

Procedimentos do Vigilante em Casos de Ameaça de Bomba: 

- Acreditar que a ameaça é verdadeira; 

- Comunicar o fato ao superior imediato ou ao responsável local (Supervisor, Gerente, Diretor); 

- Não tocar qualquer objeto, seja estranho ou comum ao local, pois em se tratando de ameaça, todo objeto passa 

a ser suspeito; 

- Acionar as autoridades competentes (G.A.T.E , Grupo de Ações Táticas Especiais – Via 190); 

- Procurar evacuar o local de forma rápida e discreta, evitando causar pânico;  

- Isolar a área, afastando grupos de curiosos; 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes/manual-do-

vigilante/manual-do-vigilante/manual_vigilante.zip/view  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

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

PARECER FINAL: Alteração de Gabarito para letra  A 
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CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não apresenta inconsistência e nem erro. Conforme material didático (link abaixo) 

seguem as DICAS PARA UMA BOA ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS 

 

1. Procure soluções, não culpados;  

2. Analise a situação;  

3. Mantenha um clima de respeito;  

4. Aperfeiçoe a habilidade de ouvir e falar;  

5. Seja construtivo ao fazer uma crítica;  

6. Procure a solução Ganha-ganha;  

7. Aja sempre no sentido de eliminar os conflitos;  

8. Evite preconceitos;  

9. Mantenha a calma;  

10. Quando estiver errado, reconheça;  

11. Não varra os problemas para debaixo do tapete.  

O manejo de situações de conflito é essencial para as pessoas e as organizações como fonte geradora de 

mudanças, pois das tensões conflitivas, dos diferentes interesses das partes envolvidas é que nascem as 

oportunidades de crescimento mútuo. 

http://www.apostilasvirtual.com.br/apostilas_demo/sad-sed-

ms/fundamental/3_AV_Conhec.Espec.._2013_DEMO-P&B-SAD-SED-ADM.(NF).pdf  

 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não apresenta inconsistência, uma vez que a distinção entre direitos e  deveres dos 

servidores públicos: 

Como resultantes da conduta ética que deve imperar no ambiente de trabalho e em suas relações interpessoais, 

são direitos do servidor público:  

• igualdade de acesso a oportunidades de crescimento intelectual e profissional;  

• liberdade de manifestação, observado o respeito à imagem da instituição e dos demais agentes públicos;  

• igualdade de oportunidade nos sistemas de aferição, avaliação e reconhecimento de desempenho;  

• manifestação sobre fatos que possam prejudicar seu desempenho ou sua reputação;  

• sigilo a informação de ordem pessoal;  

• atuação em defesa de interesse ou direito legítimo.  

http://abes-dn.org.br/?page_id=15917  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Em qualquer caso de acidente, incidente ou violência, a prioridade máxima é a vítima do 

ocorrido, por isso os serviços de saúde deverão ser os primeiros a serem acionados, e só depois os serviços da 

lei, da justiça e de investigação. 

SAMU (192) 

Quando houver uma emergência médica, é preciso chamar as ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico 

de Urgência (mais conhecido como SAMU).  

Atenção: o SAMU deve ser acionado apenas quando o doente precisar de socorro imediato e/ou não tiver 

condições de se deslocar sozinho até algum tipo de atendimento médico.  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende a questão é a letra A. 

Circuito Fechado de Televisão (CFTV) 

São equipamentos que permitem a observação e registro de locais fora do alcance da visão. É composto de um 

monitor e de uma ou várias câmeras instaladas nos principais pontos da edificação, possuindo imagem 

analógica ou digital, transmitida por meio de rede metálica, fibra óptica ou micro-ondas. Sua utilização é muito 

necessária à segurança das pessoas e do patrimônio, principalmente no horário noturno. 

Sensoriamento e Alarmes 

Estes equipamentos eletrônicos servem para alertar sobre situações incomuns, tais como violação de 

procedimentos e locais, proteção contra roubos, furtos, alagamentos, incêndios, etc. 

Cerca Eletrificada 

É um ofendículo bem aceito em condomínios e empresas, pois inibe a possíveis tentativas de intrusão pela 

ostensividade e pelo receio das descargas elétricas. 

O uso da cerca eletrificada nos muros não se configura como abuso de direito, nem tampouco incide em ato 

ilegal, pois todo cidadão pode usar livremente seu direito de proteção à sua propriedade. Contudo, existem 

critérios técnicos de instalação que devem, obrigatoriamente, ser seguidos para que a utilização destes 

ofendículos não invada o campo da ilegalidade, fato este que culminaria em consequências reversas a seus 

usuários. 

https://pt.scribd.com/doc/52008072/CURSO-DE-AGENTE-DE-PORTARIA-PORTEIRO  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme instruído e recomendado nas fontes abaixo, segue em quais situações e os 

respectivos números devem ser acionados. 

191 - Polícia Rodoviária Federal: para ocorrências nas rodovias federais do Paraná.  

192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu): atende solicitações do tipo clínicas, como, por 

exemplo, um caso de infarto, derrame, quando alguém passa mal, uma criança com febre muito alta, etc. 

Também pode ser acionado em caso de morte natural, em casa. Segundo informações do Instituto Médico 

Legal, o caminho é pelo 192, que fará o contato com a Central de Polícia, com a Delegacia de Homicídios e, em 

seguida, com o Instituto Médico Legal. Se a família tiver um médico particular que ateste o óbito, ele deve ser 

acionado junto com o Samu. 

199 – Defesa Civil: atua em casos de alagamentos e enchentes, processos erosivos, derramamento de óleo em 

via pública, pontes com a infraestrutura abalada e demais casos de emergência. 

197 - Polícia Civil: para denúncias de porte de arma, drogas, tráfico, etc. 

http://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/saiba-para-quem-ligar-dependendo-da-emergencia-

armsbygjhd3t8ns4wflgvphe6  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 
 

CARGO: MOTORISTA B/ MOTORISTA D 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão está correta conforme disposto no Art. 32 do Código de Transito. 

Art. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos 

trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas 

travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. 

Permanece inalterado o gabarito oficial.  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: MOTORISTA B/ MOTORISTA D 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa incorreta é a letra B. A alternativa C está correta conforme disposto no Código 

de Trânsito. 

Art. 191. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar 

um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem. 

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: MOTORISTA B/ MOTORISTA D 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão apresenta duas alternativas que atendem ao enunciado. Portanto fica anulada a 

questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA  

CARGO: MOTORISTA B/ MOTORISTA D 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

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

PARECER FINAL: Alteração de Gabarito para letra  A 

CARGO: MOTORISTA B/ MOTORISTA D 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão apresenta duas alternativas que atendem ao enunciado. Portanto fica anulada a 

questão. 

PARECER FINAL: Questão NULA  
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