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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA DO 

CONCURSO DE LAGOA DO SÍTIO-PI. 
 

1) Recursos Contra Questões de Português Nível Fundamental – CARGOS: 
Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista Cat “B”, Motorista Cat “D” 

Ônibus. 

Nº da 
Questão 

Parecer 

04 

INDEFERIDO: Alternativa “A” – CASSAR (com “SS”), significa: Revogar, 
anular (mandato, licença, direitos políticos etc.) (de); Impedir a continuidade 
ou a realização de; proibir; Impedir a circulação de (jornal, livro etc.) 
apreendendo todos os exemplares postos à venda ou em estoque. Alternativa 
“B” – FEROS, não existe esta palavra no nosso vocabulário.Alternativa “C” – 
REDARGIU (sem o “U” entre o “G” e o “I” e sem o TREMA na última sílabo), 
não existe esta palavra no nosso vocabulário.Alternativa “D” – Resposta 
correta, pois “VAGA-LUME” é separado por um “hífen” e não escrito junto 
como foi apresentado no texto. Quanto a alegação dos candidatos sobre o 
“trema”, vale a pena ressaltar que a vigência obrigatória do novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa, que previa entre outros assuntos, a 
extinção deste sinal gráfico, foi adiada pelo governo brasileiro por mais três 
anos. A implementação integral da nova ortografia estava prevista para 1º de 
janeiro de 2.013, contudo, o Governo Federal adiou para 1º de janeiro de 

2.016, prazo estabelecido também por Portugal. 
 

2) Recurso Contra Questão de Português Nível Superior – CARGO – Prof: Classe “A” 

Magistério. 

Nº da 
Questão 

Parecer 

05 Deferido: mudança da alternativa B para D. 

 

1) Recurso Contra Questão de Conhecimento Especifico – CARGO – 

Motorista Cat “B” Motorista Cat “D” Ônibus. 

Nº da 
Questão 

Parecer 

23 
INDEFERIDO: Candidato alega que está correta a mesma questão 
apresentada no gabarito. 
  

24 

INDEFERIDO: De acordo com o CBT, a placa apresentada recebe o nome 
de INTERSEÇÃO em círculo e não Dê a Preferência, como alega o candidato. 
Isso por tratar-se uma área em que várias vias se unificam. 
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27 

DEFERIDO: ALTERAR GABARITO DE “A” PARA “D”Na referida questão, ouve 

uma troca na resposta correta do gabarito, que deveria ser a letra “D” e não a 
“A”, como apresentado anteriormente. A questão deverá ser mantida e 
alterado o gabarito. 

28 

INDEFERIDO: O artigo 47 do CBT indica que “a parada deverá restringir-

se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de 

passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos 
ou a locomoção de pedestres”. Diante disso, das alternativas 

apresentadas como situação cotidiana enfrentada no trânsito, a que 

oferece mais segurança é a que consta na alternativa B: “Desembarcar 

sem pressa e acionar o pisca-alerta para estar autorizado a permanecer 

no local”. 

29 

INDEFERIDO: De acordo com o artigo 54 do CBT, os condutores terão que 
obedecer especificações do CONTRAN para o tráfego. Mas há uma sabe-se 
que é mais perigoso a utilização de roupas escuras por motociclistas, tendo 
em vista que diminui a sua visibilidade aos demais condutores. Além disso, as 
demais alternativas da questão apresentam justamente as regras para a 
circulação de motociclistas, sendo que nenhuma delas poderia ser 
considerada como a ser marcada pelo candidato. Abaixo o referido artigo: Art. 
54. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão 
circular nas vias: 
        I – utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores; 
        II – segurando o guidom com as duas mãos; 
        III – usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do 
CONTRAN. 

32 

DEFERIDO: ALTERAR GABARITO DE “D” PARA “B”Na referida questão, 

ouve uma troca na resposta correta do gabarito, que deveria ser a letra 

“B” e não a “D”, como apresentado anteriormente. A questão deverá 

ser mantida e alterado o gabarito. 

33 

DEFERIDO: ALTERAR GABARITO DE “B” PARA “C”Na referida questão, 
ouve uma troca na resposta correta do gabarito, que deveria ser a letra 

“C” e não a “B”, como apresentado anteriormente. A questão deverá 

ser mantida e alterado o gabarito. 
 
 

2) Recurso Contra Questão de Conhecimento Especifico – CARGO: Prof: Classe “A” 

Magistério. 

Nº da 
Questão 

Parecer 

21 

INDEFERIDO: A classificação mais utilizada para os diferentes tipos de 

clima do Brasil assemelha-se a criada pelo estudioso Arthur Strahler, 

que se baseia na origem, natureza e movimentação das correntes e 

massas de ar.  

23 DEFERIDO: Questão Nula 
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36 DEFERIDO: Questão Nula 

 

3) Recurso Contra Questão de Conhecimento Especifico – CARGO: Prof: “B” Pedagogia 

ou Normal Superior. 

Nº da 
Questão 

Parecer 

27 
INDEFERIDO: A questão pede que marque dentre as alternativas a 

incorreta. Sendo que na letra “D” afirma que não existem alternativas 

corretas.  Porem as letras A, B e C são afirmações corretas. 

38 

INDEFERIDO: A questão pede que marque dentre as alternativas a 

incorreta. O Período pré-operatório é dos (2 aos 7 anos) Para Piaget, é 

o aparecimento da função simbólica ou semiótica, ou seja, a 

manifestação da linguagem que marca a passagem do período 

sensório-motor para o pré-operatório. 
 

4) Recurso Contra Questão de Conhecimento Especifico – CARGO: Auxiliar 

Administrativo. 

Nº da 
Questão 

Parecer 

31 

INDEFERIDO: O objetivo da questão é analisar se o candidato sabe a 
diferença entre os endereços de e-mail e sites. Deste modo a única 

alternativa que não pode ser verificada como possibilidade de e-mail é 

a alternativa (A) tendo em vista que não possui em sua formação a “@” 

que caracteriza o e-mail.  
 


