
 
 
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO 
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ 
 

1. Recurso Contra as Questões de Português para os Cargos de: Auxiliar 
Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Agentes Comunitários de 
Combate à Epidemias, Digitador, Recepcionista, Técnico em Enfermagem, 
Técnico em Informática, Professor. 

 
Nº Questão Parecer 

04 INDERERIDO: Consultar http://www.aulete.com.br/CORONELA. 

10 
INDEFERIDO: O enunciado pede para assinalar a questão INCORRETA. 
Assim, de fato, é incorreto afirmar que há troca de posição de fonemas em 
“Brasilha”. 

 
2. Recurso Contra as Questões de Português Nível Superior para os Cargos 

de: Assistente Social, Fonoaudiólogo, Médico PSF, Nutricionista, Psicólogo, 
Professor de Ciências, Professor de Matemática, Professor de História. 

   
Nº Questão Parecer 

05 

INDEFERIDO: A falta da palavra “seja” não constitui empecilho para a 
classificação da oração em destaque em subordinada substantiva apositiva, 
uma vez que a palavra fica subtendida na locução verbal que formaria: 
“seja reconhecido”. 

 
3. Recurso Contra as Questões de Matemática Nível Fundamental para o 

Cargo de: Vigia 
 

Nº Questão Parecer 

16 DEFERIDO: Por um erro de digitação, a questão seria 333, então não há 
alternativa, a questão deverá ser ANULADA. 

 
4. Recurso Contra as Questões de Matemática para o Cargo de: Agente 

Comunitário de Saúde, Agentes Comunitários de Combate à Epidemias. 
 

Nº Questão Parecer 

11 DEFERIDO: Erro na digitação anulou a questão. 

 
5. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Regionais e Gerais para os 

Cargos de: Auxiliar Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Agentes 
Comunitários de Combate à Epidemias, Digitador, Recepcionista, Técnico em 
Enfermagem, Técnico em Informática, Assistente Social, Fonoaudiólogo, 
Médico PSF, Nutricionista, Psicólogo, Professor, Professor de Ciências, 
Professor de Matemática, Professor de História. 

 
 



 
Nº Questão Parecer 

22 

INDEFERIDO: De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, o bioma predominante da cidade de Palmeira do Piauí 
é o CERRADO. 
A fonte de pesquisa do candidato cita que: a cobertura vegetal primitiva é 
principalmente constituída de vegetação não florestal, cerrado denso. 
 
Fonte: 
http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=220740
&search=%7Cpalmeira-do-piaui 

28 

INDEFERIDO: A referida questão foi elaborada com base no conteúdo 
programático do edital para conhecimentos gerais: 
O Brasil e o Mundo - Atualidades na Política e Finanças. Os últimos 
acontecimentos na Europa, América do Sul, Estados Unidos e Brasil. 
Divulgado em diversos meios de comunicação no Brasil como notícia da 
atualidade, a questão retrata uma notícia de cunho informativo da política 
atual, como teve ampla difusão na mídia e envolve a política presente do 
nosso país, a questão NÃO cabe anulação. 
 
Fontes:  
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/1-de-maio-dilma-oficializa-reajuste-
de-9-no-bolsa-familia 
http://www.brasil.gov.br/governo/2016/05/no-dia-do-trabalhador-dilma-
anuncia-reajuste-do-bolsa-familia-e-correcao-do-imposto-de-renda 
http://www.bbc.com/portuguese/brasil/2016/05/160501_1demaio_discurso
_dilma_rm 
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/05/dilma-anuncia-reajuste-no-
bolsa-familia-em-ato-do-1-de-maio-da-cut.html 

 
6. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Regionais e Gerais para os 

Cargos de: Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista Cat. “B”, Motorista Cat. 
“D”, Motorista Cat. “E”. 

 
Nº Questão Parecer 

26 DEFERIDO: Tendo em vista a troca da “virgula” pelo “ponto”. Questão 
ANULADA. 

28 
DEFERIDO: Apesar de uma das doenças não mais haver registro da 
transmissão pelo citado inseto, contudo já foram registrados casos. 
Questão ANULADA. 

29 DEFERIDO: Mudança para alternativa “D” 

 
7. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de Fundamentos da 

Educação /LDB para os cargos de: Professor, Professor de Ciências, Professor 
de Matemática, Professor de História. 
 

Nº Questão Parecer 
12 INDEFERIDO: O Art. 4º da LDB diz: O dever do Estado com educação 



 
escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: (Redação dada 
pela Lei nº 12.796, de 2013) 

a) pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
b) ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
c) ensino médio; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

16 

INDEFERIDO: Conforme portal do MEC - Ministério da Educação 2016 
– LDB – atualizada. O cunho dos conteúdos é proposto para estudos dos 
candidatos conforme conteúdo programático. 
A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 
componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática 
facultativa ao aluno: 
I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; 
II – maior de trinta anos de idade; 
III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação 
similar, estiver obrigado à prática da educação física; 
IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969; 
V – (VETADO) 
VI – que tenha prole. 
 
Fonte: 
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12907:legislacoes 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1044.htm 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.793.htm#art26%C2%
A73 

 
8. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos Cargo de: Vigia 

 
Nº Questão Parecer 

31 

INDEFERIDO: Dentre os materiais de limpeza muitos são inflamáveis, e 
podem causas grandes acidentes quando expostos a muito calor ou 
manuseio de forma errada, por este motivo é fundamental a ordem e 
organização dos materiais de limpeza no local correto. 

32 

INDEFERIDO: Conforme adjetivos citado pelo candidato, entende-se 
que o termo utilizado engloba alem dos citados, o adj. Que pode ser 
utilizado como fundamento; utilizado como alicerce ou base: questão 
fundamental. 
Não somente no sentido de obrigatoriedade como foi focado. 

34 DEFERIDO: Por restarem duvidas em um dos itens, o que poderia levar o 
candidato a erro, a questão deve ser ANULADA. 

 
9. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos Cargo de: 

Técnico em Informática e Digitador. 
 

Nº Questão Parecer 

37 
INDEFERIDO: Apesar dos argumentos apresentados, não seria possível a 
criação de um novo documento com a utilização das teclas de atalho. Para 
tal, seriam utilizadas as teclas Ctrl + O. 



 

38 
DEFERIDO: Devido inconsistência com relação às versões do programa, 
o que não foi informado na questão, pode haver uma mudança nas teclas 
de atalho. A questão deve ser ANULADA. 

39 DEFERIDO: Por um erro de digitação, o gabarito será alterado para 
alternativa C. 

 
10. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos Cargo de: 

Auxiliar administrativo. 
 

Nº Questão Parecer 

33 

INDEFERIDO: Atividades de conservação, de acordo com o livro: 
Arquivo Teoria e Prática de Marilena Leite Paes está incluso no tema 
arquivos permanentes, que é uma classificação de arquivos. Dessa forma o 
tema se encontra no assunto do edital. 

 
11. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos Cargo de: 

Professor. 
 

Nº Questão Parecer 

34 

INDEFERIDO: A Terra possui a sua estrutura interna dividida  em três 
camadas: 
Litosfera ou Crosta Terrestre: Camada externa e sólida que circunda a 
Terra.  
Manto: camada localizada logo abaixo da Crosta Terrestre e estende-se até 
quase a metade do raio da Terra. 
Núcleo: é a camada mais interna do planeta e representa cerca de 1/3 de 
toda a massa da Terra.  
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/camadasterra/ 

38 DEFERIDO: Resposta correta letra “D”. 

39 DEFERIDO: NULA. 

 
12. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos Cargo de: 

Professor de Ciências. 
 

Nº Questão Parecer 

38 

DEFERIDO: A questão pede que o candidato assinale a alternativa 
INCORRETA. Todas as espécies citadas nas proposições são espécies 
diferentes, as Panthera e Leopardus pertencem a mesma família: Felidae, 
a Panthera leo e Panthera tigris são animais de espécies diferentes e do 
mesmo gênero: Panthera, e os animais Leopardus tigrinus e Leopardo 
wiedii são de espécies diferentes e do mesmo gênero: Leopardus. 
Portanto a alternativa correta é a D. 

40 

INDEFERIDO: A Tundra é um bioma que dispõe de pequena 
luminosidade, de inverno bastante rigoroso, vegetação constituída por 
musgos, capins e ervas. A Taiga possui o inverno tão rigoroso quanto a 
tundra porem de menor duração, abriga plantas arbustivas e herbáceas, 



 
alem de musgos e liquens, coníferas e pinheiros. 
Portanto alternativa correta é B. 

 
13. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos Cargo de: 

Professor de Professor de Matemática. 
 

Nº Questão Parecer 

35 

INDERERIDO: Se o triângulo é retângulo e sues lados estão em 
progressão aritimética, podemos generalizar os lados como sendo; a , b e c. 

LOGO: 

 
A P.A. é (a,b,c)              2b =a+c , sendo c =2b-a. 
Usando o teorema de pitágoras temos: 
c2 = a2 + b2             4b2 – 4ba + a2 = a2 + b2            3b2 = 4ba 
    =   .   

     Então a tangente do menor ângulo será   tg ∝ =   = 0,75. 
Alternativa “C”. 

36 

INDEFERIDO: Na questão não houve acréscimos sucessivos, então o seu 
gabarito permanece a letra “c”, ou seja,  r$2000,00. 

X = PREÇO DE VENDA. ENTÃO DE ACORDO COM O 
ENUNCIADO: 
X – 25%.X = 1200 + 25%.1200          RESOLVENDO A 
EQUAÇÃO,  TEMOS; 

             x= 2000. 
 
 
 


