
 
 

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO 
CONCURSO PÚBLICO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO PIAUÍ  

 

1. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de Português: TÉCNICO ADMINISTRATIVO; 
TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO; TÉCNICO CONTÁBIL. 

Nº 
Questão 

Parecer 

1 
INDEFERIDO: A questão solicita a identificação da palavra que contém mais fonemas que 
letras e, dentre as alternativas, apenas o item “a”, que traz a palavra “sufixo” garante tal 
requisito. 

6 
DEFERIDO: Com alteração do gabarito. O gabarito preliminar traz como alternativa correta o 
item “D”, no entanto, o correto é o item “C”. 

8 
INDEFERIDO: O comando deixa evidente que focaliza o sentido no adjetivo pátrio, portanto, 
há uma única alternativa correta, a que consta no gabarito preliminar, que pode ser 
identificada sem prejuízo pelos candidatos. 

10 
DEFERIDO: QUESTÃO ANULADA. 
A questão traz duas possibilidades de respostas, em duas alternativas diferentes: itens A e 
D. 

 

2. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de Informática: TÉCNICO ADMINISTRATIVO; 
TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO; TÉCNICO CONTÁBIL. 

Nº 
Questão 

Parecer 

11 

INDEFERIDO: De acordo com grande parte dos manuais de informática e material acerca de 
Introdução a Processamento de Dados, o processamento de dados é a transformação de 
dados de entrada em dados de saída, composto por três etapas: Entrada [na qual o usuário 
passa a informação à máquina]; Processamento [o trabalho desenvolvido pela máquina]; e a 
Saída [resultado do processamento dos dados]. Na referida questão, a resposta está muito 
clara quanto a isso.  

12 

INDEFERIDO: A referida questão não trata apenas de uma peça, como alega candidato em 
recurso, mas de vários componentes dentro da CPU, que não são citados no enunciado a ser 
completado. Portanto, a banca entende que não há prejuízos no entendimento e a questão 
será mantida. 

"O computador  é  composto  apenas  pela  CPU,  enquanto  o  monitor,  o  teclado  e  o  
mouse são chamados de periféricos. Todos componentes que não estão dentro do gabinete 
são chamados de periféricos. 

C.P.U.(Unidade  Central  de  Processamento)  é  o  cérebro  do  computador,  É  a  CPU  que 
comanda todas as funções do computador. 

PERIFÉRICOS–São  aparelhos  ou  placas  que  enviam  ou  recebem  informações  do 
computador. 

Periféricos de Entrada-Teclado, mouse, / DVD-ROM, scanner, microfone, joystick, câmera 
filmadora, câmera digital, tela sensível ao toque, mesa gráfica e caneta ótica. 

Periféricos de Saída-Monitor de vídeo, caixa de som, impressora.  

Periféricos  de  Entrada  e  Saída-Modem,  gravador  de  CD  /  DVD,  disco  rígido  e 
Pendrive, drive de CD-ROM." 

FONTE: https://docplayer.com.br/1444829-Ipd-introducao-ao-processamento-de-dados-
informatica-e-ciencia-que-estuda-o-tratamento-automatico-da-informacao.html 

 



 
3. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de Legislação: TÉCNICO ADMINISTRATIVO; 

TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO; TÉCNICO CONTÁBIL. 

Nº 
Questão 

Parecer 

23 
DEFERIDO: QUESTÃO ANULADA.  
A questão não apresenta uma alternativa totalmente correta.  

 

27 

INDEFERIDO: De acordo com o art. 6º  da  Lei Ordinária nº 5.626 de 29/12/2006, sempre    
que    ocorrerem    modificações    nas  informações   da   documentação   apresentada  para   
cadastro   do   produto   ou   de   empresa  deverá a firma responsável comunicar o fato a 
adapi, no prazo de 30 (trinta) dias, e não comunicar ao CRMV como afirmado na alternativa 
D, portanto ela realmente  é a alternativa incorreta. 

28 

INDEFERIDO: Segundo o art. 9º, da Lei Ordinária Nº 5.626 DE 29/12/2006, é 
responsabilidade do agricultor, revendedor e fabricante, o destino final das embalagens 
vazias, suas sobras e resíduos de agrotóxicos e afins, produtos apreendidos pela ação 
fiscalizadora e aqueles impróprios para utilização ou em desuso de acordo com a legislação 
federal pertinente. portanto a alternativa correta é a D. 

29 
INDEFERIDO: A questão trata de pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviços 
na aplicação de agrotóxicos, e não de estabelecimentos que comercializem agrotóxicos, 
portanto as afirmativas corretas são i, iii e iv, desta forma, a alternativa C é a correta. 

30 

INDEFERIDO: De acordo com o artigo 19, inciso 15 da  Lei Ordinária nº 5.626 de 29/12/2006; 
no caso da aplicação de sansão prevista neste artigo não caberá direito a ressarcimento ou 
indenização por eventuais prejuízos, portanto a alternativa D é a incorreta. 
O fato de não estar discriminado na questão de qual lei se trata, não prejudica a 
interpretação da mesma, visto que a questão é bem clara quanto ao que se pede e que o 
edital informa quais  conteúdos  poderão estar presentes na prova. 

31 
DEFERIDO: QUESTÃO ANULADA.  
A alternativa c não está correta. Além disso, possui duas possibilidades de alternativas 
corretas, as alternativas B E D. 

 

4. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: TÉCNICO ADMINISTRATIVO. 

Nº 
Questão 

Parecer 

37 

INDEFERIDO: "A juntada de um documento a outro documento ocorre quando uma 
unidade possui mais de um documento que trata sobre um mesmo assunto e que não 
houve a necessidade de formação de processo" 

FONTE: https://www12.senado.leg.br/institucional/arquivo/arquivos-pdf/manuais-tecnicos-
do-arquivo 

38 

INDEFERIDO: A autuação é também chamada de formação de processo e, dos itens 
apresentados na questão é o único que trata de um procedimento inicial do ato 
administrativo, portanto, cabendo o entendimento correto da referida questão, que pode 
ser respondida por eliminação das alternativas que não conduzem com o que se pede. 

40 

INDEFERIDO: Formato: é determinado de acordo com as características físicas e técnicas de 
registros com que se apresenta o documento. São exemplos de formatos: livros, fichas, 
caderno e pergaminho. 
Espécie: espécie é a definição a partir da disposição e da natureza das informações, são 

exemplos: Ata, Contrato, Decreto, Ofício, Certidão… 

43 
INDEFERIDO: A referida questão traz no seu enunciado a explicação de que o Decreto 
mencionado em recursos trata apenas para agentes públicos FEDERAIS. Portanto, a questão 
será mantida como letra B, seguindo os padrões da Língua Portuguesa. 
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