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RELATÓRIO DA COMISSÃO RESPONSAVEL PELO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS - CE, 
REFERENTE AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS, QUANTO A PROVA OBJETIVA E GABARITO 
PARCIAL. 

RECURSOS DEFERIDOS 

 

QUESTÃO Nº 29 -  NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

CANDIDATO (A): LEANDRO SOARES VIANA Nº DE INSC. 110786 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 29 de Noções Básicas de Primeiros 
Socorros. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

Em caso de dois socorristas a massagem cardíaca pode ser feita em conjunto com a respiração artificial, conforme 
podemos ver na apostila utilizada no decorrer do curso na devida disciplina e estudada para a realização da prova 
final. O procedimento descrito no item IV da questão está incompleto e não incorreto. O recurso foi aceito. 
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
 
 

RECURSOS INDEFERIDOS 

 

QUESTÃO Nº 09 – COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

CANDIDATO (A): EDMAR DE SOUSA MEDEIROS Nº DE INSC. 101465 

CANDIDATO (A): FRANCISCO EDVANDRO BERNARDINO DE CARVALHO Nº DE INSC. 101653 

CANDIDATO (A): FRANCISCA LÍDIA RODRIGUES DE LIMA Nº DE INSC. 108001 

CANDIDATO (A): FRANCISCO CIRLEY ROSENDO PORTELA Nº DE INSC. 101223 

CANDIDATO (A): JACSON ALVES PEREIRA Nº DE INSC. 102547 

CANDIDATO (A): SAMUEL LOPES RIBEIRO Nº DE INSC. 102769 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 09 de Comunicação e Informação. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A Questão 09 da disciplina de Comunicação e Informação em sua letra “A” foi retirada do conteúdo impresso da 
apostila fornecida para o aprendizado e ensino no decorrer do Curso de Formação da GCM de Crateús, onde os 
alunos e professor utilizaram-na como fonte de trabalho.   

A apostila também serviu para o recorrente como base de estudo para a prova em questão. Alegar que não foi 
citada a fonte da pesquisa da proporção expressa do enunciado da letra “A” não a torna incorreta. O que se pede 
na questão é que se marque o que é incorreto afirmar. 

Além do mais, a fonte da pesquisa de onde foi retirada a afirmação do enunciado da Letra “A” da Questão 09, da 
disciplina de Comunicação e Informação, foi a apostila de onde o recorrente teve todo o acesso para apreender tal 
conhecimento e marcar somente a letra “C” nesta questão.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 10 – COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

CANDIDATO (A): FRANCISCO EDVANDRO BERNARDINO DE CARVALHO Nº DE INSC. 101653 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 10 de Comunicação e Informação. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A Questão 10 da disciplina de Comunicação e Informação em sua letra “A” foi retirada do conteúdo impresso da 
apostila fornecida para o aprendizado e ensino no decorrer do Curso de Formação da GCM de Crateús, onde os 
alunos e professor utilizaram-na com fonte de trabalho.   

A apostila também serviu para o recorrente como base de estudo para a prova em questão. Mesmo que a 
afirmação do enunciado da letra em questão não fosse uma “verdade concreta” como alegado, não 
necessariamente a tornaria incorreta, como facilmente pode se verificar na letra “B”. Não citar o termo “Alguns 
psicólogos (e.g. Armindo Fretas-Magalhães, 2007)” não a torna incorreta. O que se pede na questão é que se 
marque a alternativa incorreta. 

Além do mais, a fonte da pesquisa de onde foi retirada a afirmação do enunciado da Letra “A” da Questão 10, da 
disciplina de Comunicação e Informação, foi a apostila de onde o recorrente teve todo o acesso para apreender tal 
conhecimento e marcar somente a letra “B” nesta questão.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 11 – COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

CANDIDATO (A): ANTONIA MARILENE VIEIRA BARBOSA Nº DE INSC. 107531 

CANDIDATO (A): ANTONIO GADIEL LUCENA GOMES Nº DE INSC. 108698 

CANDIDATO (A): FRANCISCO EDVANDRO BERNARDINO DE CARVALHO Nº DE INSC. 101653 

CANDIDATO (A): GUSTAVO COSTA OLIVEIRA Nº DE INSC. 101143 

CANDIDATO (A): GUSTAVO DE SOUZA GOMES LEITÃO Nº DE INSC. 111328 

CANDIDATO (A): JACSON ALVES PEREIRA Nº DE INSC. 102547 

CANDIDATO (A): JÉSSICA ALMEIDA BONFIM Nº DE INSC. 100286 

CANDIDATO (A): MARIA EDUARDA SOARES MIGUEL SILVA Nº DE INSC. 101838 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 11 de Comunicação e Informação. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A Questão 11 da disciplina de Comunicação e Informação em sua letra “C” foi retirada do conteúdo impresso da 
apostila fornecida para o aprendizado e ensino no decorrer do Curso de Formação da GCM de Crateús, onde os 
alunos e professor utilizaram-na com fonte de trabalho.  A apostila também serviu para o recorrente como base 
de estudo para a prova em questão.  

Alegar que o conteúdo da apostila está errado agora, depois da prova final, é apelação inconsistente, pois se 
realmente o recorrente acreditasse que esta afirmação retirada de sua apostila de estudo era incorreta, poderia 
ter questionado o professor no momento do trabalho de ensino e aprendizagem. 

Segundo o dicionário Michaelis: Tele - exprime a ideia de longe, ao longe, à distância.  

A utilização do termo 'USUALMENTE” não necessariamente torna a alternativa “C” incorreta, como facilmente 
pode se verificar na letra “D”. A telecomunicação é também utilizada a curta distância, por exemplo dentro de 
uma mesma empresa em salas próximas pessoas podem está utilizando da telecomunicação. Por isso o termo 
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USUALMENTE foi melhor colocado na afirmação, do que o termo “EXCLUSIVO” sugerido pelo recorrente . 

Além do mais, a fonte da pesquisa de onde foi retirada a afirmação do enunciado da Letra “C” da Questão 11 da 
disciplina de Comunicação e Informação, foi a apostila de onde o recorrente teve todo o acesso para apreender tal 
conhecimento e marcar somente a letra “D” nesta questão.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 12 – COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

CANDIDATO (A): ANTONIO GADIEL LUCENA GOMES Nº DE INSC. 108698 

CANDIDATO (A): FRANCISCO EDVANDRO BERNARDINO DE CARVALHO Nº DE INSC. 101653 

CANDIDATO (A): FRANCISCO ERIVALDO LIMA Nº DE INSC. 106949 

CANDIDATO (A): FRANCISCO OLAVO FERNANDES ARAUJO Nº DE INSC. 107579 

CANDIDATO (A): GIL EANES BONFIM DE ALMEIDA Nº DE INSC. 103655 

CANDIDATO (A): GUSTAVO DE SOUZA GOMES LEITÃO Nº DE INSC. 111328 

CANDIDATO (A): JÉSSICA ALMEIDA BONFIM Nº DE INSC. 100286 

CANDIDATO (A): PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO Nº DE INSC. 112612 

CANDIDATO (A): PAULO VICTOR MARTINS DE SOUZA Nº DE INSC. 109934 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 12 de Comunicação e Informação. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A Questão 12 da disciplina de Comunicação e Informação em sua letra “D” foi retirada do conteúdo impresso da 
apostila fornecida para o aprendizado e ensino no decorrer do Curso de Formação da GCM de Crateús, onde o 
recorrente e professor utilizaram-na com fonte de trabalho. A apostila também serviu para o recorrente como 
base de estudo para a prova em questão.  

Alegar que o conteúdo da apostila está errado agora, depois da prova final, é apelação inconsistente, pois se 
realmente o recorrente acreditasse que esta afirmação retirada de sua apostila de estudo era incorreta, poderia 
ter questionado no momento do trabalho de ensino e aprendizagem.  

Ele alega: “Na verdade o B.O não é registro da notícia do crime, mas registro de ocorrência”. 

No próprio embasamento do recurso, o recorrente alega: ”No dia-a-dia de uma delegacia de polícia vários fatos 
chegam ao conhecimento dos policiais civis, fatos estes que são registrados através de um B.O, podem ser de 
repercussão criminal ou não.” (GRIFO NOSSO). O recorrente em seu embasamento se desmente. 

Além do mais, a fonte da pesquisa de onde foi retirada a afirmação do enunciado da Letra “D” da Questão 12, da 
disciplina de Comunicação e Informação, foi a apostila de onde o recorrente teve todo o acesso para apreender tal 
conhecimento e marcar somente a letra “A” como incorreta nesta questão.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº ‘14– CONHECIMENTO JURIDICO 

CANDIDATO (A): EDMAR DE SOUSA MEDEIROS Nº DE INSC. 101465 

CANDIDATO (A): ERICA BRUNA MIRANDA BOMFIM Nº DE INSC. 107582 

CANDIDATO (A): FRANCISCO EDVANDRO BERNARDINO DE CARVALHO Nº DE INSC. 101653 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 14 de Conhecimento Jurídico. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De fato não existe nenhuma palavra limitadora nas proposições, como somente ou apenas. Como o próprio 
recorrente afirmou todas estão corretas. Afinal de contas a questão em análise foi subtraída do próprio artigo da 
lei. Como todas as proposições estão corretas, assim mesmas consideradas pelo recorrente, a questão possui 
resposta. A letra “D” responde perfeitamente a questão. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 18 –  CONHECIMENTO JURIDICO 

CANDIDATO (A): FRANCISCO JEAN MECHEL DE SOUSA Nº DE INSC. 112456 

CANDIDATO (A): JOSÉ GUSTAVO ROSA DA COSTA Nº DE INSC. 103016 

CANDIDATO (A): LEANDRO SOARES VIANA Nº DE INSC. 110786 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 18 de Conhecimento Jurídico. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O item III da questão em análise ao especificar que a casa é asilo inviolável (...) salvo, somente, em caso de 
flagrante delito ou desastre, para prestar socorro, NÃO CONTEMPLOU O SENTIDO EXPRESSO DA LEI. Mandamento 
Judicial também é um fator que poderá possibilitar a quebra da inviolabilidade da casa. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 20 – ÉTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

CANDIDATO (A): AMANDA XIMENES DE SOUSA Nº DE INSC. 102680 

CANDIDATO (A): MARIA EDUARDA SOARES MIGUEL SILVA Nº DE INSC. 101838 

CANDIDATO (A): ANTONIO GADIEL LUCENA GOMES Nº DE INSC. 108698 

CANDIDATO (A): LILIAN DE BARROS RODRIGUES Nº DE INSC. 112105 

CANDIDATO (A): LUCAS CARLOS SANTOS DE MELO Nº DE INSC. 100078 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 de Ética, Cidadania e Direitos Humanos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A Questão 20 da disciplina de Ética, Cidadania e Direitos Humanos em sua letra “B” foi retirada do conteúdo 
impresso da apostila fornecida para o aprendizado e ensino no decorrer do Curso de Formação da GCM de 
Crateús, onde o recorrente e professor utilizaram-na com fonte de trabalho. A apostila também serviu para o 
recorrente como base de estudo para a prova em questão.  

Ele alega: “Política é sinônimo de malícia, maquiavelice, ardileza, sagacidade, esperteza, entre outros, podendo 
considerar assim como oposto a cidadania ( é o conjunto de direitos e deveres civis, políticos e sociais que cada 
cidadão deve exercer.), levando isso em consideração podemos afirmar que a alternativa B também está 
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correta.”. O recorrente em seu embasamento tenta provar que política é o oposto de cidadania, porém não tenta 
nem consegue confirmar que política é sinônimo de sujeira, patifaria, corrupção. Se esta parte final está incorreta, 
toda a afirmativa está incorreta.  

Além do mais, a fonte da pesquisa de onde foi retirada a afirmação do enunciado da Letra “B” da Questão 20, da 
disciplina de Ética, Cidadania e Direitos Humanos, foi a apostila de onde o recorrente teve todo o acesso para 
apreender tal conhecimento e marcar somente a letra “B” como incorreta nesta questão.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 21 – ÉTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

CANDIDATO (A): ABEL HELDER DA SILVA CAMELO Nº DE INSC. 111400 

CANDIDATO (A): ANTONIO GADIEL LUCENA GOMES Nº DE INSC. 108698 

CANDIDATO (A): FLAVIANO NERES DA SILVA Nº DE INSC. 100991 

CANDIDATO (A): FRANCISCO CIRLEY ROSENDO PORTELA Nº DE INSC. 101223 

CANDIDATO (A): GUSTAVO COSTA OLIVEIRA Nº DE INSC. 101143  

CANDIDATO (A): JACSON ALVES PEREIRA Nº DE INSC. 102547 

CANDIDATO (A): JEFERSON TAVARES DE SOUSA Nº DE INSC. 100118 

CANDIDATO (A): JOSÉ FELIPE DE ARAÚJO NETO Nº DE INSC. 109455 

CANDIDATO (A): JOSÉ GUSTAVO ROSA DA COSTA Nº DE INSC. 103016 

CANDIDATO (A): MARIA EDUARDA SOARES MIGUEL SILVA Nº DE INSC. 101838 

CANDIDATO (A): SAMUEL LOPES RIBEIRO Nº DE INSC. 102769 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 de Ética, Cidadania e Direitos Humanos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A Questão 21 da disciplina de Ética, Cidadania e Direitos Humanos em sua letra “B” foi retirada do conteúdo 
impresso da apostila fornecida para o aprendizado e ensino no decorrer do Curso de Formação da GCM de 
Crateús, onde o recorrente e professor utilizaram-na com fonte de trabalho. A apostila também serviu para o 
recorrente como base de estudo para a prova em questão.  
Ele alega: “nesse sentido a alternativa B é vista apenas como opiniao de um autor e considerada errada ja que na 
pratica a politica nao e realmente um componente primordial do curriculo escolar.assim a questao passa a ter 2 
itens incorretos induzindo o candidato ao erro portanto devendo esta ser revisada e anulada.” (GRIFO NOSSO) Na 
alegação do recorrente ele quer incluir o termo “na prática” no enunciado da letra B da questão, onde não existe 
em momento algum referência a situação prática, mas sim faz-se referência ao que foi estudado em sala de aula 
na apostila que foi cedida no curso, bem como deveria ter sido estudado pelo recorrente em duas semanas entre 
o fim das aulas presenciais e a prova final.   

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 22 – ÉTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

CANDIDATO (A): JOSÉ FELIPE DE ARAÚJO NETO Nº DE INSC. 109455 

CANDIDATO (A): PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO Nº DE INSC. 112612 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 de Ética, Cidadania e Direitos Humanos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A Questão 22 da disciplina de Ética, Cidadania e Direitos Humanos em suas letras “A,B, C e D” foI retirada do 
conteúdo impresso da apostila fornecida para o aprendizado e ensino no decorrer do Curso de Formação da GCM 
de Crateús, onde o recorrente e professor utilizaram-na como fonte de trabalho. A apostila também serviu para o 
recorrente como base de estudo para a prova em questão.  
Ele alega: “Na alternativa a) o conceito de segurança pública está incompleto; pois deveria conter o nome do 
autor da citação, que no caso é o ministério da justiça. Na seguinte forma: De acordo com o ministério da justiça, 
segurança pública é a atividade pertinente aos órgãos estatais e à comunidade como um todo, realizada com o 
fito de proteger a cidadania, prevenindo e controlando manifestações da criminalidade e da violência, efetivas ou 
potenciais, garantindo o exercício pleno da cidadania. Na alternativa d) o conceito de segurança pública não só 
garante a proteção do direitos individuais,  mas também coletivos segundo vários autores.”  
Em momento algum o recorrente afirma que estas alternativas estão incorretas e sim incompletas. O que é 
pedido na questão é a alternativa incorreta e não as incompletas. Incompleta não significa incorreta.  
Além do mais, a fonte da pesquisa de onde foi retirada as afirmações dos enunciados das Letras da Questão 22, da 
disciplina de Ética, Cidadania e Direitos Humanos, foi a apostila de onde o recorrente teve todo o acesso para 
apreender tal conhecimento e marcar somente a letra “B” como incorreta nesta questão.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 30 – ORDENAMENTO DE TRÂNSITO 

CANDIDATO (A): AMANDA XIMENES DE SOUSA Nº DE INSC. 102680 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 de Ordenamento De Trânsito. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A Questão 30 da disciplina de Trânsito em sua letra “C” foi retirada do conteúdo impresso da apostila fornecida 
para o aprendizado e ensino no decorrer do Curso de Formação da GCM de Crateús, onde o recorrente e 
professor utilizaram-na como fonte de trabalho. A apostila também serviu para o recorrente como base de estudo 
para a prova em questão.  
Alegar que o conteúdo da apostila está errado agora, depois da prova final, é apelação inconsistente, pois se 
realmente o recorrente acreditasse que esta afirmação retirada de sua apostila de estudo era incorreta, poderia 
ter questionado no momento do trabalho de ensino e aprendizagem.  
O recorrente alega: “segundo a apostila há a possibilidade de autuação cometida em área particular (ou seja 
privada, onde não há supremacia do interesse público), já que o próprio CTB prevê a punição por infração 
cometida em condomínios constituídos por unidades autônomas, pois suas vias internas são de reponsabilidade 
do Estado. Isto é, na alternativa o termo APENAS restringe a aplicação do CTB SOMENTE onde a supremacia do 
interesse público está presente e não nas situações citadas. 
O recorrente também expõe: "Segundo o site: http://academico.direito-rio.fgv.br 
/wiki/Principio_da_supremacia_do_interesse_publico este é o significado de Supremacia do Interesse Público: ”A 
supremacia do interesse público pode ser resumida da seguinte forma: A administração pública deve vincular e 
direcionar seus atos de modo a garantir que interesses privados não prevaleçam nem sucumbam os interesses e 
necessidades da sociedade como um todo.”  
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Desta forma, a Supremacia do Interesse Público é também ativa no condomínios constituídos de unidades 
autônomas, pois como o próprio recorrente alegou em seu recurso, o Estado é responsável por suas vias internas.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 31 – ORDENAMENTO DE TRÂNSITO 

CANDIDATO (A): LILIAN DE BARROS RODRIGUES Nº DE INSC. 112105 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 31 de Ordenamento De Trânsito. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A ausência da vírgula não prejudica a interpretação da questão. A oração possui apena um sujeito “vias rurais”. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 35 – ORDENAMENTO DE TRÂNSITO 

CANDIDATO (A): LEANDRO SOARES VIANA Nº DE INSC. 110786 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 35 de Ordenamento De Trânsito. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A Questão 35 da disciplina de Trânsito em sua letra “A” foi retirada do conteúdo impresso da apostila fornecida 
para o aprendizado e ensino no decorrer do Curso de Formação da GCM de Crateús, onde o recorrente e 
professor utilizaram-na como fonte de trabalho. A apostila também serviu para o recorrente como base de estudo 
para a prova em questão.  
O recorrente alega: “A Policia Milita é um órgão atuante nas atividades ao transito, pois até que SE FAÇA ALGUM 
CONVÊNIO COM UM ÓRGÃO OU ENTIDADE DE TRANSITO. as PMs NÃO PODEM ATUAR EM NENHUMA DAS 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO. SIM, ATE QUE SE FAÇA ALGUM CONVÊNIO COM UM ÓRGÃO OU 
ENTIDADE DE TRANSITO. CORRETO!"  
Na apostila utilizada pelo recorrente para o aprendizado da disciplina e para o estudo para a prova final do curso 
está claro: POLÍCIAS MILITARES: Embora integrante do Sistema Nacional de Trânsito, é um órgão inerte quanto as 
atividades relacionadas ao trânsito(...). Essas duas afirmações contidas na apostila tornam a opção "A" incorreta, 
pois lá coloca a Polícia Militar como um órgão atuante nas atividades de trânsito e ao final diz que a Polícia Militar 
não faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 
 
 

Juazeiro do Norte – CE, 14 de Setembro de 2015. 


