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CONCURSO – EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA-PE 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 
 

RECORRENTE: 102.491 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O candidato não especificou a qual questão se referia. 

 

RECORRENTE: 101.074 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O termo Pesquisas  nesse contexto funciona sintaticamente como núcleo do sujeito, já que o sujeito é 

“As pesquisas eleitorais”. Veja: 

 

              Sujeito 

 

 

As pesquisas eleitorais / já previam a vitória do oposição. 

 

Núcleo do sujeito 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na frase “ É proibida entrada de estranhos”, há erro de concordância, tendo em vista que a expressão 

“É proibido” varia quando o substantivo vem regido por um artigo ou qualquer determinativo. 

Permanece invariável se o substantivo não estiver determinado por um artigo. Observe: 

 

É proibida a entrada de estranhos (correta). 

É proibida entrada de estranhos. (errada) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 101.217 e outros 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Assistir pode funcionar como:  

 

 Transitivo direto – socorrer, ajudar, prestar assistência. Ex: a enfermeira assistiu a criança. 

 Transitivo indireto – caber, competir. Ex: não lhe assiste este dever. 

 Intransitivo – morar, residir. Ex: o presidente assiste em Brasília,. 

 Transitivo indireto – ver, presenciar. Ex: os dois assistirão ao jogo. 

 

Segundo Leila Luar Sarmento em “Gramática em  textos”, ao empregar o verbo assistir no sentido de 

ver, presenciar, ele será um verbo transitivo indireto, ou seja, necessitará de complemento com 

preposição o que, na referida frase, não ocorre. 

 

Observe:  

 

“Assisti o filme ontem à noite” (Errada). 

“ Assisti ao filme ontem à noite” (Correto). 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

RECORRENTE: 101.217 e Outros 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Apesar de alguns determinados softwares específicos incluírem, geralmente como recurso premium, 

uma função para atualização de drivers, este não é um recurso característico nem de antivírus nem de 

firewalls e sim um recurso extra focado em um público específico como diferencial de mercado. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

RECORRENTE: 101.536 e Outros 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Quando em condições normais de uso o impacto negativo de softwares antivírus e firewalls no 

desempenho do sistema é considerado apenas leve. De outra forma tornaria seu uso inviável em 

diversas situações. Indiferente a isso, causar perca de desempenho na máquina é característica destes 

softwares pois funcionam constantemente mesmo que em segundo plano, enquanto atualizar e ou 
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substituir drivers, mesmo que seja um recurso presente em alguns produtos específicos não é recurso 

característico e sim uma tentativa de atender um público específico como diferencial de mercado.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101.789 e Outros 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Não é função do Windows Defender atualizar e/ou substituir drivers, esta tarefa é de executada pelo 

Windows Update, além disso fica implícito para análise da questão que todos os softwares 

mencionados estão em funcionamento e em condições normais ou os mesmos não teriam função ou 

característica  nenhuma, portanto por se tratarem de softwares de monitoramento e execução 

constante/frequente em segundo plano (em paralelo com o que o usuário esteja fazendo) é característica 

dos mesmo causar uma leve perca de desempenho no sistema em que estão sendo executados. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 100.010 e Outros 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O bloqueio de portas por parte destes softwares pode acontecer por diversos motivos e em diversas 

situações dependendo da política de segurança adotada, não somente ao detectar arquivos maliciosos, 

e é irrelevante para a resolução da questão o motivo ou momento em que o bloqueio ocorre, e sim se 

isto é característico do software ou não. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101.890 e outros 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Qualquer alternativa que não indique os itens I, II ou III considera que os mesmos não são opções 

possíveis e portanto está incorreta. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 19 

 

Resolução: 

Espaço amostral: M = menina e H = homem 

E = {(MMM) (HHH) (MMH) (MhM) (HMM)(HMH) (HHM)(MHH)} 

Evento: {(MHM)(HMM)MMH)} 
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Probabilidade = Evento/espaço amostral, logo P =  3/8. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito 

 

RECORRENTE: 101.890 e outros 

QUESTÃO 23 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 101.241 e outros 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Lei 13.281 que atualizou a Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997, diz claramente que a velocidade 

máxima em rodovias de pista simples (uma faixa) é 100 km por hora para automóveis. 

Assim, nas vias rurais tipo rodovia, a velocidade máxima em pista simples (uma faixa) é atualmente 

100 km por hora. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito 

 

RECORRENTE:102.491 e outros 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com Código de Trânsito Brasileiro, a maior autoridade de trânsito é o Agente da Autoridade 

de Trânsito. 

 Assim, se o condutor passa no semáforo vermelho, é dever e obrigação do agente, anotar a placa do 

veículo e autuar o mesmo. Cabe ao proprietário informar ao Órgão fiscalizador o condutor, que deverá 

assumir a sua atitude ou entrar com um recurso. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito 

 

RECORRENTE: 100.920 e outros 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o CTB, a única alternativa correta é letra A, pois o veículo N° 1  se encontra à direita 

do veículo N°2 (regra da direita). A alternativa C está errada, pois o os dois veículos ( N°. 1 e 2) estão 

posicionados corretmente próximo ao cruzamento.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito 

 

RECORRENTE: 100.625 e outros 



  

 

 

Rua Benjamim Constant, 2082 – centro/norte – CEP: 64000-280 – Teresina – Piauí  
fone/fax (86) 3223-9392 / 9442-2189  -  CNPJ: 04.751.944/0001-51   

site: www.funvapi.com.br    -   e-mail: fjvale@hotmail.com   

 

QUESTÃO 38 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 101.423 e outros 

QUESTÃO 39 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 100.823 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro conduzir motocicleta sem usar capacete de segurança é 

infração gravíssima, a penalidade é multa e suspensão do direito de dirigir e recolhimento do 

documento de habilitação. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito 

 


