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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 05 da Prova Objetiva para o cargo de MOTORISTA 

ADMINISTRATIVO. 

A Administração do CISMETRO, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos 

termos do que dispõe o item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO nº 01/2017, vem, 

respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em epígrafe, no 

sentido de que o mesmo foi PROVIDO, posto que por erro material o Edital de Divulgação de Gabaritos 05/2017 

publicou como correta a alternativa “d” quando deveria ser alternativa “b”. 

Questão 05 retirada da prova objetiva para o cargo de motorista administrativo: 

05. Na frase a seguir, quantas palavras estão no plural? 

“Quando os motoristas dos outros carros que estão na rua ouvem o som da sirene” 
a) 8.          b) 7.          c) 6.          d) 5. 

O candidato recorrente alega a frase possui 7 palavras no plural: “os”, “motoristas”, “dos”, “outros”, “carros”, 

“estão” e “ouvem”. De fato, todas as palavras apresentadas estão flexionadas para o plural 

Por esta razão fica alterado o gabarito oficial da questão 05 para alternativa de letra “b”, que será contemplado 

no Edital de Retificação dos Gabaritos 06/2017, para os cargos de: Ajudante Geral ARTUR NOGUEIRA; 

Ajudante Geral MORUNGABA; Ajudante Geral SANTO ANTONIO DE POSSE; Auxiliar Administrativo 

ARTUR NOGUEIRA; Auxiliar Administrativo HOLAMBRA; Auxiliar Administrativo MORUNGABA; Auxiliar 

Administrativo PAULÍNIA; Auxiliar Administrativo SANTA GERTRUDES; Auxiliar Administrativo SANTO 

ANTONIO DE POSSE; Auxiliar de Almoxarifado MORUNGABA; Auxiliar de Manutenção ARTUR 

NOGUEIRA; Auxiliar de Manutenção HOLAMBRA; Auxiliar de Manutenção MORUNGABA; Auxiliar de 

Manutenção PAULÍNIA; Auxiliar de Manutenção SANTA GERTRUDES; Auxiliar de Manutenção SANTO 

ANTONIO DE POSSE; Copeira 6/2 MORUNGABA; Cozinheira para a Área de Saúde 6/2 MORUNGABA; 

Motorista Administrativo ARTUR NOGUEIRA; Motorista Administrativo HOLAMBRA; Motorista 

Administrativo MORUNGABA; Motorista Administrativo PAULÍNIA; Motorista Administrativo SANTA 

GERTRUDES; Motorista Administrativo SANTO ANTONIO DE POSSE; Motorista de Ambulância 12x36 

ARTUR NOGUEIRA; Motorista de Ambulância 12x36 HOLAMBRA; Motorista de Ambulância 12x36 

MORUNGABA; Motorista de Ambulância 12x36 PAULÍNIA; Motorista de Ambulância 12x36 SANTA 

GERTRUDES; Motorista de Ambulância 12x36 SANTO ANTONIO DE POSSE; Motorista de Ambulância 

HOLAMBRA; Motorista de Ambulância MORUNGABA; Motorista de Ambulância PAULÍNIA; Motorista de 

Ambulância SANTA GERTRUDES; Motorista de Ambulância SANTO ANTONIO DE POSSE; Servente Geral 

ARTUR NOGUEIRA; Servente Geral HOLAMBRA; Servente Geral PAULÍNIA; Servente Geral SANTA 

GERTRUDES; Servente Geral SANTO ANTONIO DE POSSE. 

O Edital de Retificação dos Gabaritos 06/2017 será divulgado no dia 30 de junho de 2017, nos endereços 

eletrônicos http://orhion.listaeditais.com.br/; http://www.cismetro.com.br;  www.arturnogueira.sp.gov.br; 

www.holambra.sp.gov.br, www.morungaba.sp.gov.br/, www.paulinia.sp.gov.br/, www.santagertrudes.sp.gov.br/, 

http://pmsaposse.sp.gov.br/,  afixados nos murais do CISMETRO e nas Secretária de Saúde das Cidades de 

ARTUR NOGUEIRA, HOLAMBRA, MORUNGABA, PAULÍNIA, SANTA GERTRUDES E SANTO ANTÔNIO DE POSSE e 

publicados resumidamente nos jornais O REGIONAL; JI - Jornal de Itatiba e no Jornal A Cidade Santa Gertrudes. 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 25 da Prova Objetiva para o cargo de MOTORISTA 

ADMINISTRATIVO. 
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A Administração do CISMETRO, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos 

termos do que dispõe o item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO nº 01/2017, vem, 

respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em epígrafe, no 

sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está fundamentada corretamente. 

25. O sistema de freios ABS é um sistema, que de acordo com Resoluções do CONTRAN, se tornará 

obrigatório. Este sistema funciona a partir de sensores eletrônicos que: 
a) Impedem que, no carro, por exemplo, os freios funcionem mais de um dos lados. 

b) Impedem que o freio trave as rodas do veículo. 

c) Distribuem proporcionalmente a frenagem entre as rodas dianteira(s) e traseira(s). 

d) Impedem que as rodas girem durante a frenagem. 

O recorrente alega que a alternativa “a” é correta quanto ao funcionamento do sistema de freios ABS. 

O ABS é um sistema eletrônico que, utilizando sensores, monitora a rotação de cada roda e a compara com a 

velocidade do carro. Em uma situação de frenagem de emergência, a força de frenagem aplicada pelo motorista 
pode ser maior que o pneu pode suportar: a roda trava. O pneu agora não consegue mais transferir nenhuma força 

de tração lateral. O veículo fica instável e fora de controle, visto que ele não reage mais aos comandos de direção 

do motorista. Em um veículo equipado com o sistema ABS, os sensores de velocidade da roda medem a velocidade 
de rotação das rodas e passam essas informações à unidade de controle do ABS. Se a unidade de controle do ABS 

detectar que uma ou mais rodas tendem a travar, ele intervém em questão de milissegundos, modulando a pressão 

de frenagem em cada roda individual. Ao fazer isso, o ABS impede que as rodas travem e garante uma frenagem 
segura: o veículo continua sob controle e estável. Em geral, a distância de parada é reduzida também. 

Ocorre que o sistema de freios ABS, por sua definição, tem como funcionamento impedir que as rodas travem 

conforme descrito acima, entretanto, o sistema de freios ABS não impede que o freio funcione em mais de um dos 

lados, até porque o sistema antitravamento é acionado somente na iminência de travamento de uma ou mais 
rodas, enquanto o fato de ocorrer de o freio funcionar em mais de um dos lados poderia ser causado por um 

problema mecânico, que não seria corrigido pelo ABS a não ser que as rodas chegassem à iminência de travar. 
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