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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA 
CNPJ Nº01.612.318/0001-96 

CONCURSO PÚBLICO  
CRESCER CONSULTORIAS  
 

 

RESPOSTA AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS 

PROVAS OBJETIVAS 

 

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 001/2019, interpostos contra as 
questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Conforme subitem 8.12 do Edital de Abertura n° 001/2019, 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. 

 
 
                                                                                                                                                    Teresina/PI, 23 de agosto de 2019 

 

 

 

                   CARGO:    COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C” para “D”. Não há o que mudar. 
Isso porque a análise dos termos deve levar em consideração o contexto em que eles estão inseridos. Logo, o valor 
semântico deles pode se estabelecer a partir do contexto. No caso, a conjunção “ou” está inserida na frase: ‘"O nível máximo 
de radiofrequência que alguém pode ser exposto pelo 5G (ou qualquer outro sinal em áreas comunitárias em geral) é tão 
pequeno que nenhum aumento de temperatura foi observado até agora."’. Assim, a conjunção "OU" pode ser empregada 
tanto com valor de inclusão quanto de exclusão. Para fazer essa diferenciação, deve-se avaliar o valor de exclusão, 
verificando se uma das alternativas ligadas pela conjunção exclui ou não exclui a possibilidade de a outra acontecer. No 
caso em análise, não há valor semântico expresso na conjunção em análise que determine a exclusão de uma ou de outra 
informação, podendo ambas as informações coexistirem no segmento em análise. 
 
 
 
 
PARECER FINAL:  Gabarito inalterado 
 

                   CARGO:   COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Recorre o candidato requerendo a mudança a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa 
“A”. Assiste razão ao recorrente. 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito alterado de “D” para “A” 
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                   CARGO:    COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO:  DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o fundamento de que há problema de 
inserção de termo incoerente no enunciado da questão. Assistes razão ao recorrente. 
 
 
 
 
PARECER FINAL:  Questão anulada 
 

                   CARGO:   COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO:  INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Recorre requerendo anulação da questão sob o argumento de que a questão está incompleta e não dá 
para entender.  Equivocado o candidato. A questão não apresenta erro grosseiro ou insuperável que prejudique o 
entendimento sobre ela. A forma de elaboração está consonância com as formas mais atuais de elaboração. 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL:  Gabarito inalterado 
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                   CARGO:  COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa “C”. Nada 
a alterar, uma vez que o autor não justifica ação a elite africana do passado pelo aprisionamento e posterior venda de 
seus compatriotas, mas apenas faz referência ao fato de que negros escravizaram outras pessoas inclusive negros também, 
não evidenciando que ele concorde  com  o ato. 
  
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

                   CARGO:  COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Recorre o candidato requerendo a anulação da questão por falta de alternativa correta. Outro, a 
mudança de gabarito da alternativa “B” para “C”. Nem uma nem outra pretensão  pode ser deferida. Isso porque o gabarito 
preliminar deu como correta a alternativa “B”.  A oração proposta nesta alternativa está na voz passiva analítica com 
locução verbal, sendo  a forma verbal   fazer o verbo principal da locução, portanto sobre ele se analisa o predicado da 
oração. Ao requerer a mudança da gabarito para a letra “C”, o candidato confunde o verbo ir com o ver  ser. O primeiro  
indica ação e segundo, estado de sujeito. Logo, o verbo da alternativa ”C” indica estado de sujeito, por isso é verbo de 
ligação. As demais alternativas, “A” e “B” também  possuem verbos de ligação, por isso seus predicados são nominais.   
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

                   CARGO:  COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:   Recorre o candidato requerendo a anulação da questão em razão de que o enunciado dispõe sobre a 
existência de um termo em negrito para se estabelecer a relação paradigmática de análise, porém este termo não foi 
destacado. Assiste razão ao recorrente. 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Anular a questão 
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                   CARGO:  COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:   Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que não há alternativa 
correta para ela, outro requer a mudança de gabarito. Nem uma nem outra pretensão prospera. Isso porque a  forma 
verbal “estejam” está no presente do subjuntivo que é o modo da hipótese. Neste caso, semanticamente tem valor 
hipotético a forma verbal. Por sua vez, a questão não pede a cognição do candidato sobre a predicação do verbo, mas sobre 
o valor semântico que ele expressa no contexto. Portanto, nada a reformar. 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

                   CARGO:  COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:    Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, porém os argumentos apresentados 
demonstram que o recorrente não entendeu o enunciado da questão, inviabilizando a manifestação sobre o recurso. 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

                   CARGO:  COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:    Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Segundo o recorrente “deve ser anulada por 
não apresentar nenhum agente verbal nas opções fornecidas pela banca”.  Equivocado o candidato, pois agente da ação 
verbal é o termo que pratica a ação com verbo nocional, estando ele no sujeito, na voz ativa, ou como agente da passiva, 
na voz passiva. No caso, em    “pessoas eram feitas escravas por dívidas ou guerra”, a “guerra” fazia as pessoas escravas. O 
termo “guerra” funciona como agente da passiva (agente da ação verbal) na forma de paralelismo sintático pela omissão 
da preposição por + artigo o, que resulta na contração “pelo”. 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO:  COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que há duas alternativas 
corretas: “B” e “D”. A banca deu como certa a alternativa “B”.  Equivocado o recorrente, porque o texto não tem por 
finalidade revelar que conhecimento científico seja tomado como inconfiável, mas que ao longo da história há “a exigência 
de que nosso conhecimento esteja sempre sendo transformado, aperfeiçoado e ampliado é pura realidade”. Isso não significa 
que o texto tenha por finalidade revelar que “o conhecimento científico, em razão da sua versatilidade, torna-se inconfiável”. 
  
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

                   CARGO:   COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que a função da linguagem 
no texto não é puramente referencial, mas também apelativa. Equivocado o Recorrente. Isso porque,  na função apelativa,  
seu objetivo é influenciar o receptor ou destinatário, com a intenção de convencê-lo de algo ou dar-lhe ordens. Como o 
emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você, ou o nome da pessoa, além dos vocativos e imperativo. Coloca 
em evidência o receptor.  Não existem estes traços no texto, considerando que o texto transmite uma informação objetiva 
sobre a realidade. Dá prioridade aos dados concretos, fatos e circunstâncias. É a linguagem característica das notícias de 
jornal, do discurso científico e de qualquer exposição de conceitos. Coloca em evidência o referente, ou seja, o assunto ao 
qual a mensagem se refere. É o caso. 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

                   CARGO:  COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “B” para a alternativa “A”.  
Equivocado. O nome é o elemento central da frase-declaração em orações cujo predicado é nominal, uma vez que o verbo 
não é nocional, não é significativo, mas é verbo de ligação, pois não expressa ação. Impossível as letras “A”, “C” e “D” porque 
têm na declaração verbos nocionais, significativos, ou seja, verbos que indicam ação. Destaca-se que a letra “D” possui 
locução verbal em que verbo principal da locução é significativo, “ver”. 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO:   COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que há duas alternativas 
corretas: “A” e “D”. A banca deu como certa a alternativa “D”.  Equivocado o recorrente. Isso  porque  a expressão “de 
conhecimento” não é complemento verbal, mas locução adjetiva com valor restritivo, não funciona também, como quer 
outro recorrente, como complemento nominal, e sim como adjunto adnominal. 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL:  Gabarito inalterado 

                   CARGO:   COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO:  INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Recorre o candidato requerendo a anulação da questão por apenas discordar, reforçando apenas a ideia 
de que não fez a interpretação com a devida pertinência em relação à  situação posta para a análise. 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

                   CARGO:   COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “B” para a alternativa “D”.  A 
irresignação trazida pelo recorrente demonstra que ele não fez a exata depreensão do valor semântico da oração 
subordinada. Demonstra, ainda, não saber diferenciar o que é declaração principal do período. 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL:  Gabarito inalterado 
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                   CARGO:   COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, porém o argumento trazido para a análise 
demonstra que faltou ao candidato a interpretação correta do enunciado proposto. É este o objeto do recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL:  Gabarito inalterado 

                   CARGO:   COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa “C”. 
Sustenta que  o valor morfológico do termo “que”, em “temos que aceitar”  é de conjunção integrante. Equivocado o 
recorrente. Em “temos que aceitar, é uma locução verbal trimembre, ou seja, formada por três vocábulos e o vocábulo 
“que” tem função de ligar os dois elementos da locução na função prepositiva de “de”. Ou seja, “temos de aceitar”. Portanto, 
não se trata de conjunção, mas de preposição. 
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL:  Gabarito inalterado 

                   CARGO:   COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C” para a alternativa “B”. 
Equivocado o candidato, pois em “B” há a ocorrência de adjunto adnominal, mas não de predicativo. O recurso revela 
desconhecimento do recorrente sobre o tema proposto, apenas. 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL:  Gabarito inalterado 
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                   CARGO:   COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:   Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a alternativa “C”. A resposta 
ao enunciado proposto é de natureza meramente gramatical de correlação entre forma verbal simples e composta. Portanto, é 
de natureza prescrita na gramática, podendo o candidato se socorrer, em face da dúvida ou do desconhecer, através de uma 
visita à gramática no tema proposto. 
 
 
 
PARECER FINAL:  Gabarito inalterado 

                   CARGO:   COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:   Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa “C”. Equivocado 
o candidato, pois em “C”, a expressão “é conveniente” é a oração principal do período; “pensar” é oração subordinada 
substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. 
 
 
 
PARECER FINAL:  Gabarito inalterado 
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                   CARGO:   COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: INFORMÁTICA 
QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:    Questão e gabarito elaborados conforme material didático link abaixo: 

O comando classificar organiza as informações nas linhas selecionadas ou lista as informações em ordem alfabética, por 
número ou por data.   

Para classificar os dados, o MS Excel segue alguns critérios de prioridade e organização. Numa Classificação do tipo 
Crescente, por exemplo, a ordem é a seguinte:   

 Números: Os números são classificados do menor número negativo, ao maior número positivo.   Classificação 
alfanumérica: Quando você classifica texto alfanumérico, o Excel classifica da esquerda para a direita, caractere por 
caractere. Por exemplo, se uma célula contém o texto B100, o Excel coloca a célula depois de uma célula que contenha a 
entrada B1, e antes de uma célula que contenha a entrada B11.   Apóstrofos (') e hifens (-): São ignorados, com uma exceção 
- se duas sequências de caracteres de texto forem iguais exceto pelo hífen, o texto com hífen é classificado por último.   
Valores lógicos: Em valores lógicos, “FALSO” é colocado antes de “VERDADEIRO”.   Vazias: As células em branco são sempre 
classificadas por último.   

Em uma Classificação do tipo Decrescente esta ordem de classificação é invertida, exceto para as células em branco, que 
serão sempre colocadas por último. 

Portanto, não há motivo que justifique a anulação da questão. 

http://www.prolinfo.com.br/site/wp-content/uploads/2016/03/APOSTILA-MS-EXCEL-2013.pdf 
 
 
 
PARECER FINAL:  Gabarito inalterado 

                   CARGO:   COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: INFORMÁTICA 
QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:    Questão e gabarito elaborados conforme material didático link abaixo: 

O Menu Iniciar foi retirado do Windows 

No seu lugar foi introduzido um novo conceito, a tela “Iniciar” ou “Inicial”, ou ainda a Interface Metro. Para mostrá-
la deve-se pressionar a tecla Windows. É nela que você abre aplicativos e programas da área de trabalho, vê o que seus 
amigos estão fazendo e acessa seus sites e arquivos favoritos. Os blocos na Tela Iniciar podem mostrar atualizações de 
seus amigos, novos e-mails, notificações de aplicativos  e  o  próximo compromisso em seu calendário de uma só vez, 
sem a necessidade de abrir qualquer aplicativo. E, como qualquer pessoa que use um computador pode entrar usando 
sua própria conta da Microsoft, cada um pode personalizar seus blocos (tamanhos Pequeno, Médio, Largo e Grande), 
suas cores e suas telas de fundo. Ao clicar sobre um bloco com o botão da direita, aparece a opção “Desafixar da Tela 
Inicial”. 

Portanto, não há motivo que justifique a anulação da questão. 

https://s3.amazonaws.com/ead_casa/ead_casa/ead_casa/CursoSecaoItem/6791-windows-8-resumido-marcio-
hunecke.pdf 

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

PROVA: INFORMÁTICA 
QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão e o gabarito têm como fundamento o material didático disponível no link abaixo, e descrito como 
segue: 
Além do mouse, outro recurso interessante para selecionar o texto é utilizar a tecla Shift combinada com as teclas de 
deslocamento, anteriormente apresentadas. Um terceiro modo de selecionar o documento é usando a tecla F8 que ativa o modo 
Estender Seleção. Para saber quando este modo está ativado clique com o botão direito do mouse sobre um ponto vazio da Barra 
de Status, em seguida clique na opção Modo de Seleção.   
A quantidade de toques na tecla F8 estende a seleção da seguinte forma:  
1 Toque .............. Ativa o modo estender seleção (EST)  
2 Toques .......... Seleciona a palavra onde está o cursor  
3 Toques ......................................... Seleciona a frase  
4 Toques .................................. Seleciona o parágrafo  
5 Toques ...................... Seleciona uma seção de texto  
6 Toques ................................... Seleciona o texto todo 
Fontes: 
https://www.grancursospresencial.com.br/novo/upload/Aula8_Seguranca_da_Informacao_Somente_leitura_2012041914001
2.pdf 
http://www.unopar.br/portal/html/ead/word/movimento/teclado_mouse/teclado_mouse.html 
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                   CARGO:  AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão e gabarito têm como fundamento as publicações do Instituto Federal do Paraná de PUC-Rio, 
onde diz que: “qualquer estoque que contenha mais de um item, alguns itens serão mais importantes para a organização 
do que outros. Em geral uma pequena proporção dos itens totais contidos em estoque, vão representar uma grande 
proporção do valor total em estoque. Este fenômeno e conhecido como lei de Pareto, algumas vezes referenciada como a 
regra 80/20. É chamada assim porque tipicamente 80% do valor do estoque de uma operação e responsável por somente 
20% de todos os tipos de itens estocados.” 
Também conhecida como Lei de Pareto, por se basear no princípio de distribuição de renda onde aproximadamente 80% 
dos efeitos é resultado de 20% das causas (Lustosa et. al 2008), a curva ABC é um sistema de classificação amplamente 
utilizado, otimizando assim o gerenciamento de estoques com grande número de diferente itens (SKUs –Stock per Units), 
de acordo com Teunter, Babai e Syntetos (2010). 
 

 
Fontes: 
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/24604/24604_3.PDF 
http://pronatec.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2012/07/almo.pdf 
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                   CARGO:  AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O álcool também é uma ótima opção para limpar e eliminar bactérias. Lembrando que limpar, desinfectar 
e esterilizar são processos de limpeza opostos. 
ÁLCOOL GEL 
Com apenas 70% de pureza na fórmula, a queima é menos intensa e a evaporação é mais lenta, tornando esse tipo de 
álcool mais eficiente para desinfetar. Ele é o ideal para a limpeza, principalmente doméstica. Também é mais em conta, se 
comparado aos demais tipos. 
 
ÁLCOOL HIDRATADO 
Altamente inflamável, com 95% de pureza. Os outros 5% da solução incluem água e um aromatizante malcheiroso para 
evitar que as pessoas bebam o produto. Ele não é indicado para a limpeza, pois evapora rapidamente pela pouca 
quantidade de água, não penetrando na célula da bactéria e não efetuando a limpeza desejada. 
 
ÁLCOOL ANIDRO 
Com 100% de pureza, esse álcool de uso industrial é fogo na certa. Só não serve para limpeza, já que evapora 
instantaneamente. 

 
Quando evitar: 
 
O álcool não deve ser usado nos seguintes materiais, sob risco de danificação: 
• Fórmica 
• Borracha 
• Acrílico 
• Superfície de aparelhos eletrônicos 

 
Como utilizar: 
No caso de tecidos, estofados, espelhos, vidros, pia e eletrodomésticos, dentre outros, o álcool não oferece tantos 
danos e pode ser utilizado como agente desinfetante, porém com cautela. As orientações para esses casos são: 
• Opte pelo álcool gel, que é mais seguro, já que leva mais tempo para alastrar o fogo. 
• Leia a embalagem antes da utilização e verifique os locais em que o produto pode ser aplicado. 
• Faça pequenos testes no objeto em questão, já que o álcool pode manchar facilmente certos materiais. 
• O álcool evapora rapidamente e não deixa resíduos na superfície. O ideal é aplicá-lo com um pano umedecido ou 
diretamente no local. 
Fonte:  
https://www.goedert.com.br/qual-o-melhor-alcool-para-limpeza/ 
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                   CARGO:  AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO:  DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada, pois as alternativas “a” e “c” estão corretas, uma vez que para a limpeza de assoalhos 
com sinteco, não se deve utilizar cera e nem pano encharcado, apenas úmido. 
 
O sinteco necessita de um período médio de um mês para estar bem curado. Nesse tempo, a falta de cuidado pode significar 
danos no revestimento. Por isso, é importante seguir alguns passos, como: 
• usar vassoura de pelo suave, a qual não é abrasiva; 
• remover a sujeira também com o uso do aspirador de pó; 
• evitar a utilização de pano encharcado. Basta umedecê-lo; 
• se usar pano úmido, utilizar um seco em seguida para evitar manchas; 
• ao usar produtos, procure os que são específicos para sinteco; 
• não use cera. 
 
Fonte: 
https://www.limpeza.com/artigos/o-passo-a-passo-para-cuidar-do-sinteco 
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                   CARGO:  AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS 

PROVA:  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Conforme publicação do governo federal, link abaixo, a pirâmide dos alimentos é “um instrumento 
simples e prático que oferece conceitos alimentares importantes, como variedade, proporção e moderação. Ela nos mostra 
a quantidade e os tipos de alimentos que podemos comer todos os dias. Na base da pirâmide estão os alimentos que 
mais devemos consumir ao longo do dia, como pães, arroz, macarrão e farinhas. São alimentos que fornecem 
energia. Acima estão as frutas e as hortaliças, que, por serem importantes fontes de vitaminas, minerais e fibras, devem 
estar presentes em todas as refeições. A seguir, estão os alimentos protéicos (carnes, leite e derivados e feijões), que 
devem ser consumidos em pequena quantidade em cada refeição e, por fim, os diversos tipos de gorduras e açúcares, que 
devem ter seu consumo restrito.” 
Fonte: 
http://portal.mec.gov.br/docman/fevereiro-2016-pdf/33561-04-disciplinas-de-ft-ae-caderno-16-planejamento-
preparo-refeicoes-pdf/file 
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   CARGO:  AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS 

PROVA:  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O álcool não é um composto utilizado na desinfecção de grandes áreas. O problema é o tempo de 
evaporação da substância (10 segundos), não sendo possível higienizar tudo de uma vez. O produto não deve ainda ser 
usado em superfícies emborrachadas, pois as enrijece. 
 
CLORO  
O que é? Desinfetante de superfícies. Diferente da água sanitária, se trata do cloro puro.  
Onde deve ser usado? É eficiente no tratamento da água da piscina. Tem propriedades descorantes e pode ser usado ainda 
no branqueamento de fibras vegetais, como algodão e linho. Outra utilidade possível é a esterilização de ambientes 
domésticos como banheiros e cozinhas (propícios ao ataque de germes).  
Principais erros na limpeza: A mistura do cloro com outros produtos causa reações químicas muito perigosas e deve ser 
evitada. Além disso, o material possui propriedades corrosivas e causa queimaduras na pele e nos olhos. Lembre-se 
também de armazenar o cloro em locais frescos e arejado. 
 
Fonte: Delas - iG @ https://delas.ig.com.br/casa/servicos/2013-12-06/saiba-para-que-serve-cada-tipo-de-produto-de-
limpeza.html 
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                   CARGO: DIGITADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O conteúdo programático da prova, apresenta as matérias Windows 8 E 10, Word 2003/2007 e Excel 
2010/2012/2016. Tanto o software Word, como o Excel, em qualquer uma das versões citadas, o atalho Alt+167, traz o caractere 
º.  
A questão solicita onde foi utilizado o atalho nas alternativas apresentadas, e não qual o caractere é escrito quando utilizado o 
atalho. 
Fonte: https://www.udesc.br/arquivos/ceavi/id_cpmenu/289/apostila_word_15380687920898_289.pdf 
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                   CARGO: MOTORISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Conforme Resolução do CONTRAN 168/04, “Desobedecer a sinalização da via, ou ao agente da 
autoridade de trânsito.” é uma falta grave e não uma falta eliminatória. A Resolução faz a seguinte distinção entre as faltas 
no exame de direção veicular: 
Art. 19. Constituem faltas no Exame de Direção Veicular, para veículos das categorias “B”, “C”, “D” e “E”:  
I – Faltas Eliminatórias:  
a) desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória; b) avançar sobre o meio fio; c) não colocar o veículo na 
área balizada, em no máximo três tentativas, no tempo estabelecido; d) avançar sobre o balizamento demarcado quando 
do estacionamento do veículo na vaga; e) transitar em contramão de direção; f) não completar a realização de todas as 
etapas do exame; g) avançar a via preferencial;  h) provocar acidente durante a realização do exame; i) exceder a 
velocidade regulamentada para a via; j) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima.  
II – Faltas Graves:  
a) desobedecer a sinalização da via, ou ao agente da autoridade de trânsito; b) não observar as regras de 
ultrapassagem ou de mudança de direção; c) não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via 
transversal para onde se dirige o veículo, ou ainda quando o pedestre não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra 
sinal verde para o veículo ; d) manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dele; 
e) não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente; f) não usar devidamente o cinto 
de segurança; g) perder o controle da direção do veículo em movimento; h) cometer qualquer outra infração de trânsito 
de natureza grave.  
III – Faltas Médias:  
a) executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre; b) trafegar em 
velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e do clima; c) interromper o 
funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova; d) fazer conversão incorretamente; e) usar buzina sem 
necessidade ou em local proibido; f) desengrenar o veículo nos declives; g) colocar o veículo em movimento, sem observar 
as cautelas necessárias; h) usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens; i) entrar nas curvas 
com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro; j) engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante 
o percurso; k) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média.  
IV – Faltas Leves:  
a) provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado; b) ajustar incorretamente o banco de veículo 
destinado ao condutor; c) não ajustar devidamente os espelhos retrovisores; d) apoiar o pé no pedal da embreagem com 
o veículo engrenado e em movimento; e) utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo; f) 
dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada; g) tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração 
em ponto neutro; h) cometer qualquer outra infração de natureza leve. 
Fonte: https://infraestrutura.gov.br/images/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_168_04_COMPILADA.pdf 
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mailto:crescerconcursos@outlook.com
https://infraestrutura.gov.br/images/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_168_04_COMPILADA.pdf


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

Rua Senador Joaquim Pires, nº 1965 / A, Leste Ininga • Teresina • PI CEP: 64049-590 
Telefone: (86) 3303-3883 Telefone: (86) 3011-4261 e-mail: crescerconcursos@outlook.com 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA 
CNPJ Nº01.612.318/0001-96 

CONCURSO PÚBLICO  
CRESCER CONSULTORIAS  
 

 

 

 
 

                   CARGO: MOTORISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Dado o contexto e o enunciado da questão, o alegado pelo candidato de maneira nenhuma ocorre em 
prejuízo para o entendimento do gabarito correto. Na alternativa “A” não sugere que indica alguma coisa, pois há a 
preposição “de” antes da palavra “velocidade”, o que obviamente indica o sentido da alternativa: Índice de Velocidade. 
Fontes: 
http://andandoforte.blogspot.com/2014/08/conhecendo-o-pneu.html 
https://docplayer.com.br/6020539-Informacoes-tecnicas-sobre-pneus.html 
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   CARGO: VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo como o Manual do Vigilante publicado pela Polícia Federal, a afirmação II não é verdadeira 
porque o documento a ser preenchido para comunicar as irregularidades ocorridas e não solucionada durante a ronda, é 
o Livro de Ocorrências, e não no Diário de Rotina como descrito na afirmação, pois não existe tal documento. 
O Livro de Ocorrência da Segurança Patrimonial é uma transcrição oficial das ocorrências e rotinas de um turno de 
trabalho na segurança patrimonial. Funciona como um resumo fiel e objetivo das ocorrências, atos relevantes, rotina e 
ordens passadas que aconteceram ou que influenciarão as atividades dos turnos de trabalho. 
Fontes: 
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes/manual-do-vigilante/manual-
do-vigilante/manual_vigilante.zip/view 
https://gestaodesegurancaprivada.com.br/livro-de-ocorrencia-da-seguranca-patrimonial/ 
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                   CARGO: VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Diferenciar as relações pessoais das relações profissionais e considerar sempre como prioridade a realização do 
seu trabalho, é uma competência chamada imparcialidade no que diz respeito ao comportamento ético no trabalho. 
A ética profissional é o conjunto de normas, valores e condutas de comportamento que formam a consciência do profissional 
no ambiente de trabalho e no exercício de sua atividade dentro das organizações. 
Ser ético é tomar atitudes que não infrinjam as regras e padrões adotados pelas empresas. É proceder conforme as normas, 
valores e missões, sem prejudicar o próximo, além de desenvolver seu trabalho corretamente. 
A conduta ética provoca reflexos positivos, tanto para a organização quanto para seus colaboradores, já que aumenta a 
produtividade, estimula a harmonia no ambiente de trabalho e ajuda no desenvolvimento profissional de cada um. 
Entretanto, alguns fatores são importantes para alcançar a excelência profissional no processo de conduta ética. Não basta 
estar em constante aperfeiçoamento, é necessário também assumir uma postura ética. Confira algumas dessas atitudes: 
Honestidade 
O profissional deve falar sempre a verdade e assumir a responsabilidade por suas falhas, pois é muito melhor aprender com os 
erros do que procurar um culpado para suas falhas. 
Sigilo 
Algumas informações de trabalho são extremamente sigilosas e o profissional precisa respeitar esta condição, mantendo o 
sigilo. 
Competência 
Você deve cumprir a sua função com comprometimento e consciência, sempre com o objetivo de alcançar o melhor resultado 
para a organização, sem pensar apenas no seu resultado pessoal. 
Prudência 
Para ser ético é necessário respeitar a hierarquia da sua empresa e não interferir de forma negativa no trabalho de seus colegas. 
Humildade 
Nada mais humilde do que reconhecer o seu espaço e o seu papel dentro da organização. 
Imparcialidade 
É necessário também, aprender a diferenciar as relações pessoais das relações profissionais e considerar sempre como 
prioridade a realização do seu trabalho. 
Fontes: 
https://www.tuacarreira.com/etica-profissional/ 
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: As três afirmações apresentadas na questão não são verdadeiras, o que torna a alternativa “D” o gabarito 
correto. As outras alternativas, mesmo que iguais, estão incorretas, e assim, não houve prejuízo para que o candidato 
encontrasse a alternativa correta. 
Fonte: 
https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/40/1/Guia-interpretacao-analise-solo.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   CARGO: ADVOGADO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O recurso em face da questão número 22 do certame dispõe que a alternativa “b”, indicada pelo 
gabarito, está em desacordo com o solicitado pelo enunciado, que pede a alternativa incorreta. Contudo, em suas 
argumentações cita o inciso XX, do artigo 7º da constituição, que é citado expressamente pela alternativa “c”, que 
realmente está correta. 
 
Quando ao vício da alternativa “(b) Salário-família pago em razão do trabalhador de baixa renda nos termos da lei.”, 
encontra-se no fato de que o salário-família é pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, e não em 
razão do próprio trabalhador.  
 
Vejamos o artigo 7º da Constituição: 
 
“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
 
 XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;”. 
 
Pelo exposto, prezando pela lisura do certame, INDEFIRO o recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Constatado o vício na alternativa “c”, indicada pelo gabarito, e que as demais alternativas, “a”, “b” e “d”, 
estão em total conformidade com a Constituição Federal em seu artigo 60. Contudo o enunciado solicita a alternativa 
correta, qual estariam passíveis 03 alternativas. 
 
Pelo exposto, prezando pela lisura do certame, DEFIRO o recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Questão anulada 
 

                   CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Em vista do vício encontrado nas alternativas da questão, que inviabiliza a correta análise dos 
candidatos, prezando pela lisura do certame, DEFIRO o recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Questão anulada 
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                   CARGO: ENFERMEIRO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão recebeu apenas um recurso, solicitando a alteração do gabarito para alternativa B. Entretanto, 
a argumentação apresentada não se sustenta tendo em vista que  tal alternativa encontra-se incorreta pois descreveu a 
respiração de Cheyne-Stokes e não a de Kussmaul. Na respiração de Kussmaul a respiração é anormalmente profunda, 
regular e de alta frequência. 
Face ao exposto, recurso indeferido. 
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   CARGO: ENFERMEIRO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão recebeu apenas um recurso, solicitando a alteração do gabarito para alternativa A. 
Entretanto,a argumentação apresentada não se sustenta tendo em vista que  o item III da questão encontra-se correto de 
acordo com o Guia de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde (2017), que assim dispõe em sua pg 264: 
 
“Não existe tratamento específico para as formas agudas, exceto para hepatite C. Para as demais hepatites,se necessário, 
apenas tratamento sintomático para náuseas, vômitos e prurido. Como norma geral, recomenda-se repouso relativo até a 
normalização das aminotransferases. A única restrição está relacionada à ingestão de álcool.” 
 
Face ao exposto, recurso indeferido. 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: ENFERMEIRO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão recebeu apenas um recurso. A candidata solicita anulação da questão sob a alegação que a 
alternativa D encontra-se incorreta. Entretanto, a argumentação da candidata não invalida o conteúdo da alternativa D 
pois nada foi falado sobre a ausência da cicatriz vacinal. Face ao exposto, recurso indeferido. 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: 

4(𝑥 − 3) − 𝑥 ≤ 12 − 3𝑥(𝑥 − 3) 
4𝑥 − 12 − 𝑥 ≤ 12 − 3𝑥2 + 9𝑥 

3𝑥2 − 6𝑥 − 24 ≤ 0 
∆= (−6)2 − 4(3)(−24) 

∆= 36 + 288 
∆= 324 

𝑥 =
−(−6) ± √324

2(3)
 

𝑥 =
6 ± 18

6
 

𝑥′ = 4 e 𝑥′′ = −2 
______+______-2__________-__________+4______-______ 

𝑆 = {𝑥 ∈ ℝ/−2 ≤ 𝑥 ≤ 4} 
Ou seja, o maior número inteiro pertencente a solução é o 4, um número par e não primo. 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: 
 
Divisores de 80: 

𝐷(80) = {1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80} 
Divisores menores que 10: 

𝐷(80) < 10 = {1, 2, 4, 5, 8} 
Probabilidade: 

𝑝 =
5

10
=
1

2
 

 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Questão anulada 
 

mailto:crescerconcursos@outlook.com


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

Rua Senador Joaquim Pires, nº 1965 / A, Leste Ininga • Teresina • PI CEP: 64049-590 
Telefone: (86) 3303-3883 Telefone: (86) 3011-4261 e-mail: crescerconcursos@outlook.com 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA 
CNPJ Nº01.612.318/0001-96 

CONCURSO PÚBLICO  
CRESCER CONSULTORIAS  
 

 

 

 
 

                   CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: 
 
 

{
−𝑥 + 2𝑦 = 5
𝑥 − 𝑦 = 2

 

 
𝑥 = 2 + 𝑦 

 
−(2 + 𝑦) + 2𝑦 = 5 
−2 − 𝑦 + 2𝑦 = 5 

𝑦 = 5 + 2 
𝑦 = 7 

 
𝑥 = 2 + 7 
𝑥 = 9 

 
72 + 92 = 49 + 81 = 130 

 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Trocar gabarito de “B” para “D” 
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CARGO:  CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º 

AO 5º ANO 

 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: No final do texto do enunciado está posto que as crianças que completarem 6 (seis) anos APÓS a data 
estipulada para a matrícula (ano base) no ensino fundamental deverão ser matriculadas na educação infantil. A candidata 
não levou em consideração o trecho anterior a esse para a sua análise, estando assim equivocada. Tal redação corrobora 
ao texto das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. 
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO:  CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º 

AO 5º ANO 

 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O suposto erro ortográfico não foi apontado pelo requerente, impossibilitando a análise do recurso, pois 
aparentemente não foi encontrado nenhum erro ortográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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CARGO:  CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º 

AO 5º ANO 

 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão baseia-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional atualizada (LDBEN 9.394/96). 
Conforme o Art. 3 da referida lei, existem 13 princípios que irão embasar o ensino, porém apenas 11 deles dizem respeito 
ao âmbito específico do educacional, e como o enunciado da questão solicita que o candidato analise somente os princípios 
relacionados especificamente ao âmbito educacional, dois princípios não se enquadrariam nessa análise. Sendo assim, a 
resposta permanece a letra D, uma vez que está posto na referida lei como IV princípio o respeito à liberdade e apreço à 
tolerância. 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   CARGO: FISIOTERAPEUTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Erro no registro do gabarito. A alternativa certa da questão 26 é a letra A. Doença de De Quervain.  
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Trocar gabarito para “A” 
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                   CARGO: FISIOTERAPEUTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão, uma vez que é preciso cores na imagem da questão para sua 
resolução.  
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Anular a questão 
 

                   CARGO: FISIOTERAPEUTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Para a resolução dessa questão, as cores não eram importantes. Apenas a localização e correta 
interpretação do tamanho do círculo indicado no mapa. Todavia, o registro de gabarito está errado. A alternativa certa da 
questão 28 é a D. Grandes.  
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Trocar gabarito para “D” 
 

                   CARGO: FISIOTERAPEUTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Para a resolução dessa questão, as cores não eram importantes, tão pouco o enunciado de introdução 
das questões. Apenas o conhecimento do correto do significado do número dentro dos círculos.  
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: FISIOTERAPEUTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão pergunta sobre a dificuldade específica da cintura escapular a partir de complicações 
cicatriciais. As cicatrizes frequentemente criar dificuldades cinético-funcionais na articulação do ombro, sendo a 
alternativa A á única correta.   
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Dentre as alternativas apresentadas na questão á única que atende ao enunciado é a letra A. Portanto 
permanece inalterado o gabarito oficial. 
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/o-que-e 
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão requer que o candidato observe e analise uma gravura e posteriormente escolha a resposta 
correta. O candidato deixou de apresentar uma argumentação plausível para que a questão foi anulada, apenas seu 
raciocínio.  Dessa forma, tal argumentação não pode prevalecer, posto que o uso do “GOING TO” acontece quando você 
prediz o futuro baseado em um fato (IMAGEM - O jogador está a segundos de chutar a bola). Dessa forma, o recurso deve 
ser indeferido. 
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA:  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Conforme Pasquale Cipro Neto: 
“Com a expressão um dos que, o verbo deve assumir a forma plural:   
Ex.: Ademir da Guia foi um dos jogadores de futebol que mais encantaram os poetas. 
A tendência, na linguagem corrente, é a concordância no singular. O que se ouve efetivamente é “Ele foi um dos deputados 
que mais lutou para a aprovação da emenda.” Faça a comparação com um caso em que se use um adjetivo. Você diria “Ela 
é uma das alunas mais brilhante da sala.”? Claro que não! Das alunas mais brilhantes da sala, ela é uma. Do mesmo modo, 
dos deputados que mais lutaram pela aprovação da emenda, ele é um. Então o raciocínio lógico mostra que o verbo no 
singular é inaceitável. 
Da mesma forma, na frase da alternativa “A”, entre os docentes que mais reclamam da falta de valorização, aquele 
professor é um. 
Conforme Domingos Paschoal Cegalla: 
Quando, em orações adjetivas restritivas, o pronome que vem antecedido de um dos ou expressão análoga, o verbo da 
oração adjetiva flexiona-se, em regra, no plural. 
Essa é a concordância lógica, geralmente preferida pelos escritores modernos. Todavia, não é prática condenável fugir ao 
rigor da lógica gramatical e usar o verbo da oração adjetiva no singular (fazendo-o concordar com a palavra um), quando 
se deseja destacar o indivíduo do grupo, dando-se a entender que ele sobressaiu ou sobressai aos demais. 
Na linguagem culta formal, ao empregar as expressões em foco, o mais acertado é usar no plural o verbo da oração 
adjetiva. 
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

mailto:crescerconcursos@outlook.com


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

Rua Senador Joaquim Pires, nº 1965 / A, Leste Ininga • Teresina • PI CEP: 64049-590 
Telefone: (86) 3303-3883 Telefone: (86) 3011-4261 e-mail: crescerconcursos@outlook.com 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA 
CNPJ Nº01.612.318/0001-96 

CONCURSO PÚBLICO  
CRESCER CONSULTORIAS  
 

 

 

 

 

Teresina/PI, 23 de agosto de 2019  

Crescer Consultorias 

                   CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA:  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Conforme Pasquale Cipro Neto e outros gramáticos, variação social é o português empregado pelas 
pessoas que têm acesso à escola e aos meios de instrução. Também são socialmente condicionadas certas formas de língua 
que alguns grupos desenvolvem a fim de evitar a compreensão por parte daqueles que não fazem parte do grupo. 
A variação regional é uma variação geográfica que constitui os falares e os dialetos. 
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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