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Cargo: AUXILIAR DE PORTARIA 

Tópico: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

Questão 
Resposta 
Original 

Justificativa 
Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito mudado 

para: 

01 A 

Veja o item IV: No caso de vazamento de gás com chama, 
não feche o registro de gás, mas retire o botijão do local 
antes que o fogo possa atingi-lo. 
É o único que orienta a NÃO FECHAR O REGISTRO DE 
GÁS. É a única recomendação ERRADA pois a questão 
refere-se á vazamento de gás e, a primeira ação é fechar o 
registro para interromper a propagação do mesmo. 

INDEFERIDO  

02 A 
Os recursos para essa questão não apresentaram 
argumentação sobre o assunto, mas apenas a palavre 
Português 

INDEFERIDO  

03 E 

A questão tem por objetivo verificar o conhecimento do 
candidato acerca de normas básicas de segurança. 
Observem que ,o gabarito E “diminuir o fluxo 
desnecessário de pessoas nesses períodos de entrada e 
saída de alunos.” Refere-se ao espaço da escola e ao 
momento de saída e entrada de crianças. 

INDEFERIDO  

06 B 

O enunciado da questão já traz a informação que trata-se 
do  estado provocado pelo efeito tóxico resultante da 
excessiva ingestão de bebidas alcoólicas. A única 
alternativa que refere-se a bebidas alcoólicas é a letra B- 
alcoolismo agudo 

INDEFERIDO  

09 C 
Centro integrado de segurança pública, com 5 secretarias 
que se relacionam  só pode ser ação integrada de órgãos 
públicos. 

INDEFERIDO  

10 B A banca acolhe os recursos dos candidatos por omissão ANULADA  
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da palavra EXCETO. 

12 C 
pressionar o local afetado com os dedos é inadequado 
pois uma infecção pode ser a consequência do ato. 
Precisa de uma compressa esterilizada. 

INDEFERIDO  

13 A 

Item III Ser cuidadoso ao retirar sujeira, esfregando os 
ferimentos e removendo possíveis coágulos existentes - 
está errado pois a retirada de coágulos pode provocar 
hemorragia item IV   Colocar compressas de algodão 
sobre a ferida, para facilitar a cicatrização  está errado  
pois a questão fala de limpeza de ferimento e não de 
cicatrização. 

INDEFERIDO  

14 D 

Em casos de fratura, NÃO se aplica recolocar o osso no 
lugar pois qualquer manipulação deve ser feita por 
profissional especializado. Ao socorrista cabe oferecer 
conforto e segurança á vítima até que chegue o 
atendimento especializado. 

INDEFERIDO  

15 C 

O objetivo da questão é verificar o conhecimento do 
candidato sobre a relação segurança x iluminação. 
O único tem errado é o III- pois  a provisão de luz NÃO 
impede a presença de intrusos.( pode inibir mas não 
impedir)  NÃO GARANTE a  redução das sombras, 
eliminando eventuais encobrimentos de invasores. A 
presença do algarismo romano III no próprio item em nada 
prejudica a compreensão do candidato, principalmente por 
estar exatamente no item de mesma numeração. .O termo 
“casa” aparece no sentido de imóvel  

INDEFERIDO  

18 C 
A banca acolhe os recursos considerando que a alternativa 
B oferecida como gabarito deveria conter  0,85m como 
resposta e não 8,5 m.  

ANULADA  

19 B 2400 – 450 + 1950 ( este é o primeiro raciocínio. INDEFERIDO  
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1950 / 30= 65 baldes. 
Há no edital do concurso, anexo programas, itens de 
conhecimentos matemáticos na parte específica por serem  
raciocínios necessários à especialidade do  cargo 

20 C 

150 x 72= 10800 m2 é o primeiro raciocínio 
10800/100= 108 segundo raciocínio 
108x 2= 216 barraquinha 
Há no edital do concurso, anexo programas, itens de 
conhecimentos matemáticos na parte específica por serem  
raciocínios necessários à especialidade do  cargo 

INDEFERIDO  

 


