
 

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO 
CONCURSO PÚBLICODA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRAS – PI  

 
1. Recurso contra as questões de Conhecimentos de Português, dos cargos: AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS e VIGIA. 

Nº Questão Parecer 

02 

INDEFERIDO: Não pode ser a alternativa B, visto que o acento usado na palavra “têm”, 
serve apenas para marcar o plural na terceira pessoa do indicativo, uso já consolidado 
em nossa GNB, não tendo sido, portanto, afetado pelo Acordo. A forma como a 
palavra está grafada na prova deixa explícito que estamos fazendo referência, 
portanto, à forma no plural não restando, assim, dúvidas sobre o que está sendo 
solicitado. Também não pode ser a alternativa D, já que a palavra “órfão”, segundo 
Evanildo Bechara, é uma paroxítona terminada em “ão – ãos” e por essa razão deve 
receber acento e não em consequência de alteração promovida pelo Novo Acordo. 
Seu uso também já é consolidado não gerando dúvidas quanto ao porque do uso de 
tal acento. 

 
2. Recurso contra as questões de Conhecimentos de Português, dos cargos: AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, MOTORISTA, OPERADOR DE SOM e TÉCNICO EM ARQUIVO. 

Nº Questão Parecer 

04 

DEFERIDO - NULA. O candidato tem razão, visto que tanto o nome do país da África 
Ocidental quanto o topônimo, referente àqueles que são naturais desse país, têm a 
mesma a grafia diferindo apenas pelo uso do das iniciais maiúsculas e da ausência do 
hífen, usados apenas quando nos referimos ao citado país. (Cabo Verde e cabo verde) 

 
3. Recurso contra as questões de Conhecimentos de Matemática, dos cargos: AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS e VIGIA. 

Nº Questão Parecer 

07 DEFERIDO: Gabarito será alterado para LETRA “B”. 

 
4. Recurso contra as questões de Conhecimentos de Informática, dos cargos: AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, MOTORISTA, OPERADOR DE SOM e TÉCNICO EM ARQUIVO. 

Nº Questão Parecer 

15 
DEFERIDO. Gabarito será alterado para LETRA “A”. A banca reconhece que a resposta 
correta é a letra A e não a D.  

 

5. Recurso contra as questões de Conhecimentos Regionais e Gerais, dos cargos: AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS, VIGIA. 

Nº Questão Parecer 

11 

DEFERIDO: Gabarito será alterado para letra B. A cidade está localizada em 
terrenos da província geotectônica Parnaíba, datados da era paleozoica, do 
período carbonífero. 

Predominam na região a vegetação de caatinga e da mata dos cocais na faixa oeste. 
O candidato tem razão, houve um equívoco na marcação da alternativa correta, 
que é a letra “B” como argumenta o candidato e não a letra “C” com foi divulgado. 

13 
INDEFERIDO: O Brasil, os EUA e quatro outros países organizaram e assinaram uma 
declaração a favor do papel família como fundamental para a sociedade e contra 
políticas que preveem o acesso ao aborto. 



 

O documento, chamado de Declaração de Genebra, é uma forma que os governos 
dos países assinantes explicitam os seus princípios, mas não obriga nenhum país a 
adotar alguma lei. No Brasil, o aborto é um crime, mas há exceções: Há risco de vida 
para a gestante; Em se tratando de conhecimentos gerais, não foge ao conteúdo 
programático, portanto a alternativa está correta. Letra “B” permanece como a 
alternativa correta.  
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/10/23/brasil-assina-declaracao-
internacional-contra-o-aborto-e-a-favor-do-papel-da-familia.ghtml 

15 

INDEFERIDO: Ainda segundo o Secretário, o Plano Municipal de Cultura é um 
conjunto de leis que regulamentará a aplicação de recursos, não somente nos 
eventos festivos, mas também que contemple as três dimensões, instituídas no 
Sistema e Plano Nacional de Cultura, estabelecidas pelo Governo Federal. Portanto, 
a alternativa correta é a Letra “C”. 
https://www.meionorte.com/pi/cidades/barras/secretaria-de-cultura-de-barras-
cria-plano-municipal-de-cultura-322982 

 
6. Recurso contra as questões de Conhecimentos Regionais e Gerais, dos cargos: AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, MOTORISTA, OPERADOR DE SOM e TÉCNICO EM ARQUIVO. 

Nº Questão 
Parecer 

16 

DEFERIDO:A cidade está localizada em terrenos da província geotectônica Parnaíba, 
datados da era paleozoica, do período carbonífero. 
Predominam na região a vegetação de caatinga e da mata dos cocais na faixa oeste. 
O candidato tem razão, houve um equívoco na marcação da alternativa correta, que 
é a letra “B” como argumenta o candidato e não a letra “C” com foi divulgado. 

18 

INDEFERIDO: O Brasil, os EUA e quatro outros países organizaram e assinaram uma 
declaração a favor do papel família como fundamental para a sociedade e contra 
políticas que preveem o acesso ao aborto. O documento, chamado de Declaração 
de Genebra, é uma forma que os governos dos países assinantes explicitam os seus 
princípios, mas não obriga nenhum país a adotar alguma lei.No Brasil, o aborto é um 
crime, mas há exceções: Há risco de vida para            a gestante; Em se tratando de 
conhecimentos gerais, não foge ao conteúdo programático, portanto a alternativa 
está correta: Letra “B”. 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/10/23/brasil-assina-declaracao-

internacional-contra-o-aborto-e-a-favor-do-papel-da-familia.ghtml 

20 

INDEFERIDO: Ainda segundo o Secretário, o Plano Municipal de Cultura é um 
conjunto de leis que regulamentará a aplicação de recursos, não somente nos 
eventos festivos, mas também que contemple as três dimensões, instituídas no 
Sistema e Plano Nacional de Cultura, estabelecidas pelo Governo Federal. Portanto, 
a alternativa correta é a Letra “C”. 

https://www.meionorte.com/pi/cidades/barras/secretaria-de-cultura-de-barras-
cria-plano-municipal-de-cultura-322982 

 

 

 

 

 



 

7. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS. 

Nº Questão Parecer 

26 

INDEFERIDO: Os alimentos perecíveis são os que têm mais água e não duram mais 
de uma semana sob refrigeração, como os vegetais, leite e derivados, carnes 
vermelhas e derivados, frango, frutas, peixes, frutos do mar e ovos. 

https://cedral.sp.gov.br/educacaodigital/ensino-fundamental-i/2-ano/ciencias-da-
natureza/alimentos-pereciveis-e-alimentos-nao-pereciveis 
A LETRA “A” CONTINUA SENDO O GABARITO OFICIAL 

 
 
8. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: VIGIA. 

Nº Questão Parecer 

17 

INDEFERIDO: Os principais tipos de extintores são os seguintes: 1. Extintor H2O: 
água na forma líquida (jato ou neblina); 2. Extintor à base de Espuma: espuma 
mecânica; 3. Extintor de Dióxido de carbono (CO2); 4. Extintor Pó químico: 
bicarbonato de sódio. É de extrema importância conhecer e identificar bem o 
incêndio que se vai combater, antes de escolher o extintor, um erro na escolha pode 
tornar inútil o esforço de combater um incêndio, podendo até piorar a situação: 
aumentar ou espalhar ainda mais as chamas, ou criar novas causas de fogo (curtos-
circuitos). 

https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/perigoincendio-qual-tipo-extintor-eu-
devo-usar.htm 

No gabarito oficial permanece a Letra “C”. 
 

18 

INDEFERIDO: O zelo pelo patrimônio da cidade é dever do povo, mas em especial do 
poder público (país, federação e município). Quanto ao povo, infelizmente em sua 
maioria, ele não foi educado com a cultura de zelar o patrimônio que é seu. 
https://toinhoffilho.blogspot.com/2011/12/o-zelo-pelo-patrimonio-publico-

compete.html 

No gabarito oficial permanece a Letra “C”. 

19 

INDEFERIDO: A questão referida pelo candidato faz parte do conteúdo programático 
“Noções acerca das funções inerentes ao cargo, tais como: Técnicas e Métodos de 
Segurança e Vigilância”; e a Constituição é uma fonte de pesquisa dos conteúdos 
programáticos. 

Vigilância: Segundo a constituição, os Municípios poderão constituir guardas 
municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme 
dispuser a lei. 
https://toinhoffilho.blogspot.com/2011/12/o-zelo-pelo-patrimonio-publico-

compete.html   

A alternativa correta permanece a Letra “B”. 

22 

INDEFERIDO: A banca examinadora tem o máximo de cuidado e muita pesquisa ao 
realizar as questões, podendo informar com a maior segurança à candidata que a 
questão requerida, bem como todas da banca CONSEP são inéditas, por se tratar de 
um dos deveres do servidor público elencados no código de ética do servidor público. 
Basta a candidata verificar o enunciado e de onde a questão foi retirada 



 

(https://administradores.com.br/artigos/o-codigo-de-etica-do-servidor-publico-no-
brasil) Esse código de ética também elenca os deveres fundamentais do servidor 
público: 

h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra 
qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal; 
e sendo esta uma das fontes de pesquisa que a banca examinadora fez uso. A Letra 
“D” é a questão correta, até porque a questão referida de um outro possível concurso 
tem enunciado completamente diferente ao solicitado na questão. 

26 

INDEFERIDO: A omissão de socorro é considerada crime em nosso país. Segundo o 
Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, deixar de prestar assistência a uma 
pessoa em risco pode resultar em detenção ou multa. 

Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à 
criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou 
em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade 
pública: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.Conteúdo programático: 
primeiros socorros, e o conteúdo está de acordo com nível de conhecimento do cargo 
e a busca por referências bibliográficas está totalmente de acordo. 

https://brasilescola.uol.com.br/saude/primeiros-socorros.htm 

No gabarito oficial permanece a Letra “C”. 

27 

INDEFERIDO: A formação dos trabalhadores no local de trabalho, é a melhor forma de 
prevenir acidentes. Para que isso ocorra é recomendado que o fornecimento de EPI’s, 
bem como treinamentos sejam ministrados, e registrados através de documentação 
apropriada, essa documentação é essencial para eventuais esclarecimentos em causas 
trabalhistas e fiscalizações. Normas de Segurança 
É de grande importância que exista, por parte do empregador, uma fiscalização 

adequada ou a terceirização de profissionais devidamente preparados para realizar o 

gerenciamento das normas de segurança. Gabarito correto: Letra “D”. 

30 

INDEFERIDO: O Equipamento de Proteção Coletiva, da sigla EPC, como o próprio nome 
sugere, diz respeito à todo sistema ou dispositivo com finalidade de proteção coletiva, 
seu principal objetivo é zelar pela saúde e integridade física, não só dos trabalhadores, 
mas também de terceiros. 

É de suma importância a utilização do EPC. Utilizar os equipamentos de proteção 
coletiva é de extrema importância, pois ele ajuda a reduzir e até evitar os acidentes de 
trabalho que envolva trabalhadores e outras pessoas envolvidas no local do trabalho, 
além de aumentar a produtividade da empresa por conta das melhores condições de 
trabalho e ainda. 
https://sistemaeso.com.br/blog/seguranca-no-trabalho/o-que-e-um-epc-

equipamento-de-protecao-coletiva 

No gabarito oficial permanece a Letra “C”. 

 
9. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO. 

Nº Questão Parecer 

23 

INDEFERIDO: O OFÍCIO é a correspondência oficial usada pelas autoridades públicas 

para tratar de assuntos de serviço ou de interesse da administração. O ofício deve ser 

utilizado somente por órgãos públicos. Tem formato uniforme e sua estrutura deve 

conter: referência – ofício em maiúsculo, seguido do número sequencial e sigla do 

https://administradores.com.br/artigos/o-codigo-de-etica-do-servidor-publico-no-brasil
https://administradores.com.br/artigos/o-codigo-de-etica-do-servidor-publico-no-brasil
https://brasilescola.uol.com.br/saude/primeiros-socorros.htm
https://sistemaeso.com.br/blog/seguranca-no-trabalho/o-que-e-um-epc-equipamento-de-protecao-coletiva
https://sistemaeso.com.br/blog/seguranca-no-trabalho/o-que-e-um-epc-equipamento-de-protecao-coletiva


 

órgão expedidor, local e data, vocativo – cargo da autoridade a quem se dirige o ofício; 

texto – exposição do assunto, sendo que à exceção do primeiro parágrafo e do fecho, 

todos os demais parágrafos devem ser numerados, Fecho, assinatura – nome e cargo 

do emitente. Letra “A” é a alternativa correta. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/contabilidade/as-

correspondencias-no-ambito-da-redacao-oficial/57456 

24 

INDEFERIDO: vossa Senhoria V. S.ª V. Sª.s é usado para Pessoas com um grau de 
prestígio maior. Usualmente, os empregamos em textos escritos, como: 
correspondências, ofícios, requerimentos, etc. 
https://cursos.escolaeducacao.com.br/artigo/formas-de-tratamento-e-abreviacoes 
,Portanto, a alternativa correta é a Letra “A”. 

25 

INDEFERIDO: Enviar e receber documentos por fax pode parecer uma atividade antiga, 
mas ainda pode ser uma maneira segura e útil para compartilhar arquivos oficiais, 
especialmente entre empresas e agências que não aceitam a utilização de e-mails e 
meios digitais. Porém, hoje em dia, conseguir um equipamento de fax para enviar um 
documento eventual pode ser muito difícil. Em geral, esses aparelhos necessitam de 
uma conexão com linha telefônica e assinatura de planos para a transmissão de dados. 
Portanto, a resposta correta prevalece Letra”B”. 
https://www.tecmundo.com.br/internet/44228-como-enviar-fax-pela-internet.htm 

29 

INDEFERIDO: Existem alguns princípios que regem todo o processo de uma licitação. 
E a publicidade, que obriga o acesso garantido de informações pertinentes e do edital 
da licitação para todos os interessados.  
https://www.rcc.com.br/blog/nocoes-basica-licitacoes-contratos-administrativos/ 
A alternativa correta é a Letra “C”. 

30 

INDEFERIDO: É necessário que o candidato fique atento a listagem de conteúdos 
programáticos, onde pede: Noções básicas sobre licitações e contratos 
administrativos, é necessário dizermos também que uma licitação é composta por 5 
fases ou etapas. Que são o edital, habilitação, julgamento, homologação e 
contratação. PORTANTO LETRA “B” É O GABARITO OFICIAL 

https://www.rcc.com.br/blog/nocoes-basica-licitacoes-contratos-administrativos/ 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.rcc.com.br/blog/nocoes-basica-licitacoes-contratos-administrativos/

