ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DE OLIVENÇA
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS
Da retificação do gabarito preliminar
CARGO

RETIFICAÇÃO

Merendeiro (a) Escolar

Questão 02 passou a ser letra D.

Assistente Social

Questão 15 passou a ser letra A.

Assistente Social

Questão 18 passou a ser letra B.

Professor (a) de Educação Física

Questão 12 passou a ser letra B.

Professor (a) de Geografia

Questão 13 passou a ser letra D.

Psicólogo (a)

Questão 13 passou a ser letra D.

Das respostas aos recursos
RECURSO
12549
12551
12552
12555
12623
13013
12556
12559
12566

CARGO
AGENTE
ARRECADADOR
AGENTE
ARRECADADOR
AGENTE
ARRECADADOR
AGENTE
ARRECADADOR
AGENTE
ARRECADADOR
AGENTE
ARRECADADOR
AGENTE
ARRECADADOR
AGENTE
ARRECADADOR
AGENTE
ARRECADADOR

QUESTÃO

JULGAMENTO

1

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e objetiva, abordando tema previsto em edital: Legislação Tributária.

7

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e objetiva, abordando tema previsto em edital: Legislação Tributária.

10

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e objetiva, abordando tema previsto em edital: Legislação Tributária.

13

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e objetiva, abordando tema previsto em edital: Legislação Tributária.

13

INDEFERIDO

A assertiva I encontra-se correta pois está de acordo com o previsto no Artigo 10 da EC 18/65.

13

INDEFERIDO

A assertiva I encontra-se correta pois está de acordo com o previsto no Artigo 10 da EC 18/65.

14

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e objetiva, abordando tema previsto em edital: Legislação Tributária.

18

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e objetiva, abordando tema previsto em edital: Legislação Tributária.

n/i

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e objetiva, abordando tema previsto em edital: Legislação Tributária.
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JUSTIFICATIVA

RECURSO
12572
12580

12619

12620

12713

12994

12781
12544
12533
12642
12714

CARGO
AGENTE
ARRECADADOR
AGENTE
ARRECADADOR
AGENTE
COMUNITÁRIO DE
SAÚDE (PSF CENTRO
DE SAÚDE - ÁREA 4) MICRO ÁREA 10
AGENTE
COMUNITÁRIO DE
SAÚDE (PSF CENTRO
DE SAÚDE - ÁREA 4) MICRO ÁREA 10
AGENTE
COMUNITÁRIO DE
SAÚDE (PSF CENTRO
DE SAÚDE - ÁREA 4) MICRO ÁREA 10
AGENTE
COMUNITÁRIO DE
SAÚDE (PSF LAGE
DOS CANJOS - ÁREA
2) - MICRO ÁREA 13
AGENTE DE
COMBATE ÀS
ENDEMIAS
AGENTE DE
COMBATE ÀS
ENDEMIAS
AGENTE DE
COMBATE ÀS
ENDEMIAS
AGENTE DE
COMBATE ÀS
ENDEMIAS
ANALISTA DE
CONTROLE INTERNO

QUESTÃO

JULGAMENTO

n/i

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e objetiva, abordando tema previsto em edital: Legislação Tributária.

n/i

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e objetiva, abordando tema previsto em edital: Legislação Tributária.

1

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

1

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

1

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

n/i

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

2

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

5

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

25

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

n/i

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

4

INDEFERIDO

A assertiva I é verdadeira pois está de acordo com a bibliografia vigente.
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JUSTIFICATIVA

RECURSO
12775
12757
12938
12823
12593
12605
13064
12779
12669
13016
13000
12989
12568
13031
13065
12998
13063

CARGO
ANALISTA DE
SISTEMA INFORMÁTICA TI
ANALISTA DE
SISTEMA INFORMÁTICA TI
ANALISTA DE
SISTEMA INFORMÁTICA TI
ANALISTA DE
SISTEMA INFORMÁTICA TI
ANALISTA DE
SISTEMA INFORMÁTICA TI
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

QUESTÃO

JULGAMENTO

1

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

11

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

22

INDEFERIDO

As duas afirmativas estão corretas, de acordo com o gabarito oficial. Logo, a resposta correta é a letra A.

27

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

5

INDEFERIDO

5

INDEFERIDO

7

INDEFERIDO

Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

9

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

9

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

14

INDEFERIDO

A assertiva I é falsa pois a integridade é a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à
origem, trânsito e destino, conforme Lei nº 12.527/11.

15

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

16

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

16

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

16

INDEFERIDO

Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

17

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

23

INDEFERIDO

A assertiva I encontra-se falsa pois 68*3= 204 cm.
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JUSTIFICATIVA

A assertiva I é falsa pois a denominação "ativo permanente" não está prevista na legislação vigente, ou
seja, o Artigo 178 da Lei nº 6.404/76.
A assertiva I é falsa pois a denominação "ativo permanente" não está prevista na legislação vigente, ou
seja, o Artigo 178 da Lei nº 6.404/76. A MP citada foi revogada e não faz menção ao termo "ativo
permanente".

RECURSO

CARGO
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

QUESTÃO

JULGAMENTO

24

INDEFERIDO

12602

ASSISTENTE SOCIAL

15

DEFERIDO

12653

ASSISTENTE SOCIAL

15

DEFERIDO

12662

ASSISTENTE SOCIAL

15

DEFERIDO

12674

ASSISTENTE SOCIAL

15

DEFERIDO

12691

ASSISTENTE SOCIAL

15

DEFERIDO

12759

ASSISTENTE SOCIAL

15

DEFERIDO

12784

ASSISTENTE SOCIAL

15

DEFERIDO

12808

ASSISTENTE SOCIAL

15

DEFERIDO

12843

ASSISTENTE SOCIAL

15

DEFERIDO

12929

ASSISTENTE SOCIAL

15

DEFERIDO

12934

ASSISTENTE SOCIAL

15

DEFERIDO

12939

ASSISTENTE SOCIAL

15

DEFERIDO

13062
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JUSTIFICATIVA
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

12942

ASSISTENTE SOCIAL

15

DEFERIDO

12951

ASSISTENTE SOCIAL

15

DEFERIDO

12974

ASSISTENTE SOCIAL

15

DEFERIDO

13011

ASSISTENTE SOCIAL

15

DEFERIDO

13019

ASSISTENTE SOCIAL

15

DEFERIDO

12604

ASSISTENTE SOCIAL

18

DEFERIDO

12664

ASSISTENTE SOCIAL

18

DEFERIDO

12682

ASSISTENTE SOCIAL

18

DEFERIDO

12705

ASSISTENTE SOCIAL

18

DEFERIDO

12760

ASSISTENTE SOCIAL

18

DEFERIDO

12786

ASSISTENTE SOCIAL

18

DEFERIDO

12810

ASSISTENTE SOCIAL

18

DEFERIDO

12845

ASSISTENTE SOCIAL

18

DEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

12933

ASSISTENTE SOCIAL

18

DEFERIDO

12935

ASSISTENTE SOCIAL

18

DEFERIDO

12940

ASSISTENTE SOCIAL

18

DEFERIDO

12943

ASSISTENTE SOCIAL

18

DEFERIDO

12955

ASSISTENTE SOCIAL

18

DEFERIDO

12977

ASSISTENTE SOCIAL

18

DEFERIDO

13012

ASSISTENTE SOCIAL

18

DEFERIDO

13020

ASSISTENTE SOCIAL

18

DEFERIDO

12988

ASSISTENTE SOCIAL

18

DEFERIDO

12971

AUXILIAR CONTÁBIL
AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS

1

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a interferência na formação psicológica da criança promovida pelos que
tenham o adolescente sob a sua guarda para que repudie a própria mãe é um ato de alienação parental.
(Art. 2º da Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010).
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

1

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

1

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

17

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

17

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

17

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

17

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12535
12634
12635
12829
12911
13005
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RECURSO

QUESTÃO

JULGAMENTO

22

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

23

INDEFERIDO

A assertiva II é verdadeira pois 42²=1.764m².

30

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

30

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

n/i

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

12903

CARGO
AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS
BIOMÉDICO

1

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12799

BIOMÉDICO

5

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12997

BIOMÉDICO

5

INDEFERIDO

A assertiva I encontra-se verdadeira pois está de acordo com a bibliografia vigente.

12913

BIOMÉDICO

9

INDEFERIDO

A assertiva II encontra-se verdadeira pois está de acordo com a bibliografia vigente.

12717

ENFERMEIRO

4

INDEFERIDO

A assertiva II é falsa pois está em desacordo com a bibliografia vigente.

12803

ENFERMEIRO

5

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12847

ENFERMEIRO

7

INDEFERIDO

A assertiva II encontra-se verdadeira pois está de acordo com a bibliografia vigente.

12848

ENFERMEIRO

8

INDEFERIDO

A assertiva I é falsa pois está em desacordo com a bibliografia vigente.

12849

ENFERMEIRO

8

INDEFERIDO

A assertiva I é falsa pois está em desacordo com a bibliografia vigente.

12851

ENFERMEIRO

9

INDEFERIDO

A assertiva II é falsa pois está em desacordo com a bibliografia vigente.

12536

ENFERMEIRO

12

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12630

ENFERMEIRO

12

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12627

ENGENHEIRO CIVIL

3

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12678

ENGENHEIRO CIVIL

3

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12541

ENGENHEIRO CIVIL

4

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12837

ENGENHEIRO CIVIL

6

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12839

ENGENHEIRO CIVIL

6

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12628

ENGENHEIRO CIVIL

13

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12680

ENGENHEIRO CIVIL

13

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12573

FISCAL DE OBRA

23

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12897

FISIOTERAPEUTA

1

INDEFERIDO

A assertiva II é verdadeira, conforme divulgado no gabarito oficial.

12914

GARI

21

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

12690

GARI

30

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

12675

GUARDA MUNICIPAL

2

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12805
12710
12540
12596
12732
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JUSTIFICATIVA

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

12755

GUARDA MUNICIPAL

2

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12813

GUARDA MUNICIPAL

2

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12814

GUARDA MUNICIPAL

2

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12991

GUARDA MUNICIPAL

2

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12699

GUARDA MUNICIPAL

5

INDEFERIDO

A assertiva II é verdadeira pois está de acordo com o previsto no Decreto nº 1.171/94.

12758

GUARDA MUNICIPAL

5

INDEFERIDO

A assertiva II é verdadeira pois está de acordo com o previsto no Decreto nº 1.171/94.

12809

GUARDA MUNICIPAL

5

INDEFERIDO

A assertiva II é verdadeira pois está de acordo com o previsto no Decreto nº 1.171/94.

12918

GUARDA MUNICIPAL

5

INDEFERIDO

A assertiva II é verdadeira pois está de acordo com o previsto no Decreto nº 1.171/94.

12564

GUARDA MUNICIPAL

6

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12818

GUARDA MUNICIPAL

6

INDEFERIDO

A assertiva I é verdadeira pois está de acordo com o previsto no Artigo 5º Inciso III da CF/88.

12788

GUARDA MUNICIPAL

7

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12896

GUARDA MUNICIPAL

7

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12915

GUARDA MUNICIPAL

7

INDEFERIDO

A assertiva II é verdadeira pois está de acordo com o previsto no Artigo 103 da Lei nº 8.069/90.

12606

GUARDA MUNICIPAL

8

INDEFERIDO

A assertiva I é verdadeira pois está de acordo com o previsto no Artigo 29 da Lei nº 9.605/98.

12954

GUARDA MUNICIPAL

9

INDEFERIDO

A assertiva I é falsa pois está em desacordo com o previsto no Artigo 5º Inciso I da CF/88.

12791

GUARDA MUNICIPAL

11

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12817

GUARDA MUNICIPAL

11

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12979

GUARDA MUNICIPAL

11

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12655

GUARDA MUNICIPAL

13

INDEFERIDO

12891

GUARDA MUNICIPAL

13

INDEFERIDO

12909

GUARDA MUNICIPAL

13

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.
A assertiva I é falsa pois está em desacordo com o previsto no Artigo 104 Parágrafo Único da Lei nº
8.069/90.
A assertiva II é verdadeira pois está de acordo com o previsto no Artigo 112, Inciso III, da Lei nº 8.069/90.

12910

GUARDA MUNICIPAL

13

INDEFERIDO

A assertiva II é verdadeira pois está de acordo com o previsto no Artigo 112, Inciso III, da Lei nº 8.069/90.

12916

GUARDA MUNICIPAL

13

INDEFERIDO

A assertiva II é verdadeira pois está de acordo com o previsto no Artigo 112, Inciso III, da Lei nº 8.069/90.

12930

GUARDA MUNICIPAL

13

INDEFERIDO

A assertiva II é verdadeira pois está de acordo com o previsto no Artigo 112, Inciso III, da Lei nº 8.069/90.

12778

GUARDA MUNICIPAL

14

INDEFERIDO

A assertiva II é falsa pois está em desacordo com o previsto no Decreto nº 1.171/94.

12591

GUARDA MUNICIPAL

18

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12704

GUARDA MUNICIPAL

18

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12709

GUARDA MUNICIPAL

18

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12744

GUARDA MUNICIPAL

18

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

12618

GUARDA MUNICIPAL

19

INDEFERIDO

A assertiva I é falsa pois está em desacordo com o previsto no Artigo 24, Inciso V, da Lei nº 9.503/97.

12919

GUARDA MUNICIPAL

19

INDEFERIDO

A assertiva I é falsa pois está em desacordo com o previsto no Artigo24, Inciso V, da Lei nº 9.503/97.
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JUSTIFICATIVA

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

13066

GUARDA MUNICIPAL

19

INDEFERIDO

A assertiva II é falsa pois está em desacordo com o previsto no Artigo 17, Inciso I, da Lei nº 9.503/97.

12945

GUARDA MUNICIPAL

21

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12607

GUARDA MUNICIPAL

23

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

12712

GUARDA MUNICIPAL

23

INDEFERIDO

A assertiva II encontra-se correta pois 42² = 1.764m².

12770

GUARDA MUNICIPAL

23

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

12774

GUARDA MUNICIPAL

23

INDEFERIDO

A assertiva II encontra-se correta pois 42² = 1.764m².

12944

GUARDA MUNICIPAL

23

INDEFERIDO

Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

12693

GUARDA MUNICIPAL

27

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12922

GUARDA MUNICIPAL

27

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12956

GUARDA MUNICIPAL

27

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

13054

GUARDA MUNICIPAL

27

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12583

GUARDA MUNICIPAL

30

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

12656

GUARDA MUNICIPAL

30

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12923

GUARDA MUNICIPAL

30

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12898

GUARDA MUNICIPAL

n/i

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

12901

GUARDA MUNICIPAL
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR

n/i

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

1

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

2

DEFERIDO

2

DEFERIDO

2

DEFERIDO

2

DEFERIDO

2

DEFERIDO

2

DEFERIDO

2

DEFERIDO

2

DEFERIDO

2

DEFERIDO

12651
12569
12575
12608
12679
12681
12792
12824
12941
12949
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JUSTIFICATIVA

Após deixar de molho os legumes e as verduras, é necessário lavá-los novamente. O correto seria utilizar
o verbo "lavados" e não "levados".
Após deixar de molho os legumes e as verduras, é necessário lavá-los novamente. O correto seria utilizar
o verbo "lavados" e não "levados".
Após deixar de molho os legumes e as verduras, é necessário lavá-los novamente. O correto seria utilizar
o verbo "lavados" e não "levados".
Após deixar de molho os legumes e as verduras, é necessário lavá-los novamente. O correto seria utilizar
o verbo "lavados" e não "levados".
Após deixar de molho os legumes e as verduras, é necessário lavá-los novamente. O correto seria utilizar
o verbo "lavados" e não "levados".
Após deixar de molho os legumes e as verduras, é necessário lavá-los novamente. O correto seria utilizar
o verbo "lavados" e não "levados".
Após deixar de molho os legumes e as verduras, é necessário lavá-los novamente. O correto seria utilizar
o verbo "lavados" e não "levados".
Após deixar de molho os legumes e as verduras, é necessário lavá-los novamente. O correto seria utilizar
o verbo "lavados" e não "levados".
Após deixar de molho os legumes e as verduras, é necessário lavá-los novamente. O correto seria utilizar
o verbo "lavados" e não "levados".

RECURSO
12996
12625
12889
12622
12796
12725
12730
12663
12611
12613
12626
12647
12790
12727
12728
12731
12794
12857
12858
13015

CARGO
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR

QUESTÃO

JULGAMENTO

2

DEFERIDO

3

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e objetiva, abordando tema previsto em edital.

3

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

4

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e objetiva, abordando tema previsto em edital.

6

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

7

INDEFERIDO

7

INDEFERIDO

7

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e objetiva, abordando tema previsto em edital.

8

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.

8

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.

8

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

8

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e objetiva, abordando tema previsto em edital.

8

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

9

INDEFERIDO

9

INDEFERIDO

9

INDEFERIDO

9

INDEFERIDO

9

INDEFERIDO

9

INDEFERIDO

9

INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
Após deixar de molho os legumes e as verduras, é necessário lavá-los novamente. O correto seria utilizar
o verbo "lavados" e não "levados".

A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital. O sapólio não se restringe a
uma marca ou produto, sendo comercializado por mais de um fabricante.
A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital. O sapólio não se restringe a
uma marca ou produto, sendo comercializado por mais de um fabricante.

A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital. O sapólio não se restringe a
uma marca ou produto, sendo comercializado por mais de um fabricante.
A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital. O sapólio não se restringe a
uma marca ou produto, sendo comercializado por mais de um fabricante.
A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital. O sapólio não se restringe a
uma marca ou produto, sendo comercializado por mais de um fabricante.
A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital. O sapólio não se restringe a
uma marca ou produto, sendo comercializado por mais de um fabricante.
A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital. O sapólio não se restringe a
uma marca ou produto, sendo comercializado por mais de um fabricante.
A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital. O sapólio não se restringe a
uma marca ou produto, sendo comercializado por mais de um fabricante.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

RECURSO
12621
12617
12747
12750
12931
12932
12615
12729
12748
12754
12768
12753
12561
12614
12665
12666
12667
12672
12917
12885

CARGO
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR
MERENDEIRO
ESCOLAR

QUESTÃO

JULGAMENTO

12

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

A assertiva II encontra-se falsa pois está em desacordo com a bibliografia vigente.

14

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

14

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

17

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

17

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

19

INDEFERIDO

19

INDEFERIDO

19

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

19

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

23

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

26

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

27

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.

27

INDEFERIDO

A assertiva II encontra-se verdadeira pois está de acordo com o trecho "medida que vem sendo criticada
por grupos de ambientalistas".

30

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

30

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

30

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

30

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

30

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

n/i

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.
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JUSTIFICATIVA
É possível realizar a limpeza de talheres e panelas com o uso de desengordurante. A questão encontrase clara e coerente, abordando tema previsto no edital.

A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital. O sapólio não se restringe a
uma marca ou produto, sendo comercializado por mais de um fabricante.
A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital. O sapólio não se restringe a
uma marca ou produto, sendo comercializado por mais de um fabricante.

RECURSO
13042
12643
12645
12649
12639
12641
12648
12873
12906
12966
12579
13060
12584
13061
12973
12716

CARGO
MERENDEIRO
ESCOLAR
MOTORISTA
CONDUTOR DE
AMBULÂNCIA
MOTORISTA
CONDUTOR DE
AMBULÂNCIA
MOTORISTA
CONDUTOR DE
AMBULÂNCIA
MOTORISTA
CONDUTOR DE
AMBULÂNCIA
MOTORISTA
CONDUTOR DE
AMBULÂNCIA
MOTORISTA
CONDUTOR DE
AMBULÂNCIA
MOTORISTA
CONDUTOR DE
AMBULÂNCIA
MOTORISTA
CONDUTOR DE
AMBULÂNCIA
MOTORISTA
ESCOLAR
MOTORISTA
ESCOLAR
MOTORISTA
ESCOLAR
MOTORISTA
ESCOLAR
MOTORISTA
ESCOLAR
MOTORISTA
ESCOLAR
MOTORISTA
ESCOLAR

QUESTÃO

JULGAMENTO

n/i

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

7

INDEFERIDO

A assertiva II É FALSA (Art. 29. VII, da Lei nº 9.503/97).

7

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

7

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

18

INDEFERIDO

A assertiva II encontra-se verdadeira pois está de acordo com o Artigo 29, Inciso VII, da Lei nº 9.503/97.

18

INDEFERIDO

A assertiva II É FALSA (Art. 29. VII, da LEI Nº 9.503/97).

18

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

23

INDEFERIDO

A assertiva II encontra-se correta pois 42²=1.764m².

23

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto no edital.

3

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

6

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto no edital.

6

INDEFERIDO

As alternativas I e II encontram-se verdadeiras pois estão previstas no Artigo 26, Inciso II, da Lei nº
9.503/97.

9

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto no edital.

9

INDEFERIDO

As alternativas I e II encontram-se verdadeiras pois estão previstas no Artigo 26, Inciso II, da Lei nº
9.503/97.

14

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto no edital.

15

INDEFERIDO

A assertiva II encontra-se falsa pois está em desacordo com o previsto no Artigo 43 da Lei nº 9.503/97.
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JUSTIFICATIVA

RECURSO

QUESTÃO

JULGAMENTO

15

INDEFERIDO

19

INDEFERIDO

19

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto no edital.

23

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

26

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto no edital.

27

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto no edital.

30

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto no edital.

n/i

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

n/i

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

n/i

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

12850

CARGO
MOTORISTA
ESCOLAR
MOTORISTA
ESCOLAR
MOTORISTA
ESCOLAR
MOTORISTA
ESCOLAR
MOTORISTA
ESCOLAR
MOTORISTA
ESCOLAR
MOTORISTA
ESCOLAR
MOTORISTA
ESCOLAR
MOTORISTA
ESCOLAR
MOTORISTA
ESCOLAR
NUTRICIONISTA

5

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.

12854

NUTRICIONISTA

8

INDEFERIDO

A assertiva I encontra-se verdadeira e está de acordo com a bibliografia vigente.

12856

NUTRICIONISTA

20

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e objetiva, abordando tema previsto em edital.

13014

NUTRICIONISTA

20

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e objetiva, abordando tema previsto em edital.

13034

ORIENTADOR SOCIAL

2

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e objetiva, abordando tema previsto em edital.

12860

ORIENTADOR SOCIAL

n/i

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

12861

ORIENTADOR SOCIAL

n/i

INDEFERIDO

12842

PROFESSOR DE
CIÊNCIAS

3

INDEFERIDO

4

INDEFERIDO

5

INDEFERIDO

6

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o sistema esquelético humano é formado por ossos e cartilagens. A
assertiva não afirma que esses são os únicos componentes do sistema esquelético, portanto não exclui
outros elementos.
As determinações da LDB em nada se contrapõem à necessidade de realizar a avaliação de forma
sistemática, ou seja, conforme um sistema.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois todos os elementos citados pertencem ao sistema respiratório
humano.
A questão encontra-se clara e coerente, pois o termo tuba uterina também pode ser utilizado, já que se
refere ao tubo par que se implanta de cada lado no respectivo ângulo altero-superior do útero, e se projeta
lateralmente, representando os ramos horizontais do tubo.

12811
12659
12819
12586
12589
12981
12734
12815
12964
12965

12660
13057
12538

PROFESSOR DE
CIÊNCIAS
PROFESSOR DE
CIÊNCIAS
PROFESSOR DE
CIÊNCIAS
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JUSTIFICATIVA
A assertiva I encontra-se verdadeira pois está de acordo com o previsto no Artigo 40, Inciso V, alínea b,
da Lei nº 9.503/97.
A Assertiva I encontra-se verdadeira pois está de acordo com o previsto no Artigo 29, Inciso I, da Lei nº
9.503/97.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

13050

PROFESSOR DE
CIÊNCIAS

6

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

16

INDEFERIDO

18

INDEFERIDO

20

INDEFERIDO

22

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 12 / 30 = 40%.

22

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 12 / 30 = 40%.

27

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a correta interpretação do texto que informa que a Huawei
vem sendo acusada de estar envolvida em ações de espionagem em favor do governo chinês.

30

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.

9

INDEFERIDO

9

INDEFERIDO

9

INDEFERIDO

12

DEFERIDO

A palavra "troco" torna a assertiva incorreta.

12

DEFERIDO

A palavra "troco" torna a assertiva incorreta.

12

DEFERIDO

A palavra "troco" torna a assertiva incorreta.

12

DEFERIDO

A palavra "troco" torna a assertiva incorreta.

13

INDEFERIDO

12543
13047
13052
13053
12733
12937
12738
13003
12563
12571
12599
12807
12958
12587
12609
12610
12601
12927

PROFESSOR DE
CIÊNCIAS
PROFESSOR DE
CIÊNCIAS
PROFESSOR DE
CIÊNCIAS
PROFESSOR DE
CIÊNCIAS
PROFESSOR DE
CIÊNCIAS
PROFESSOR DE
CIÊNCIAS
PROFESSOR DE
CIÊNCIAS
PROFESSOR DE
CIÊNCIAS
PROFESSOR DE
CIÊNCIAS
PROFESSOR DE
CIÊNCIAS
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
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JUSTIFICATIVA
A questão encontra-se clara e coerente, pois o termo tuba uterina também pode ser utilizado, já que se
refere ao tubo par que se implanta de cada lado no respectivo ângulo altero-superior do útero, e se projeta
lateralmente, representando os ramos horizontais do tubo.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. O termo apontado pelo (a)
candidato (a) não afeta a compreensão e veracidade da assertiva.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois as possibilidades individuais e a interação do indivíduo com o meio e
a cultura o auxiliam na construção da sua sexualidade.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. O termo apontado pelo (a)
candidato (a) não afeta a compreensão e veracidade da assertiva.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. O termo apontado pelo (a)
candidato (a) não afeta a compreensão e veracidade da assertiva.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois cita os órgãos que compõem o sistema cardiovascular, sendo o
sangue um tecido e não um órgão.
A afirmativa II é FALSA, pois a perspectiva de cada momento da avaliação deve ser definida claramente,
para que se possa alcançar o máximo de objetividade.

As determinações da LDB em nada se contrapõem à necessidade de realizar a avaliação de forma
sistemática, ou seja, conforme um sistema.
As determinações da LDB em nada se contrapõem à necessidade de realizar a avaliação de forma
sistemática, ou seja, conforme um sistema.
As determinações da LDB em nada se contrapõem à necessidade de realizar a avaliação de forma
sistemática, ou seja, conforme um sistema.

A afirmativa II é FALSA, pois o nadador, para executar o nado borboleta, deve manter o corpo em posição
horizontal, com o tórax voltado para baixo e os ombros ficam alinhados com a superfície da água.

RECURSO
12594
12959
12632
12706

CARGO
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

QUESTÃO

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA
A assertiva não é contrária à perspectiva da LDB ou das atuais tendências em avaliação, apenas enfatiza
a importância do registro das atividades avaliativas.
A assertiva não é contrária à perspectiva da LDB ou das atuais tendências em avaliação, apenas enfatiza
a importância do registro das atividades avaliativas.

16

INDEFERIDO

16

INDEFERIDO

17

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois refere-se ao que ocorre, em geral, em cada set no Voleibol.

18

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA, segundo o gabarito preliminar a resposta da questão é a letra C).
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois um dos objetivos do trabalho de Orientação Sexual é contribuir para
que os alunos possam desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade. Nesse
contexto, espera-se que o aluno seja capaz de conhecer seu corpo, valorizar e cuidar de sua saúde como
condição necessária para usufruir de prazer sexual.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois um dos objetivos do trabalho de Orientação Sexual é contribuir para
que os alunos possam desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade. Nesse
contexto, espera-se que o aluno seja capaz de conhecer seu corpo, valorizar e cuidar de sua saúde como
condição necessária para usufruir de prazer sexual.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde ao conceito de climatologia. O argumento trazido pelo (a)
candidato (a) não torna a assertiva incorreta.
A assertiva é contrária aos princípios da orientação sexual por parte da escola de acordo com publicações
do MEC, como o que se encontra disponível em https://goo.gl/gWwXbu.
A assertiva é contrária aos princípios da orientação sexual por parte da escola de acordo com publicações
do MEC, como o que se encontra disponível em https://goo.gl/gWwXbu.
Embora diversos autores possam apresentar conceitos mais ou menos completos sobre o tema da
assertiva, o recurso apresentado não se contrapõe ao gabarito preliminar.
Embora diversos autores possam apresentar conceitos mais ou menos completos sobre o tema da
assertiva, o recurso apresentado não se contrapõe ao gabarito preliminar.

12703

PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

19

INDEFERIDO

12993

PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

19

INDEFERIDO

3

INDEFERIDO

6

INDEFERIDO

6

INDEFERIDO

10

INDEFERIDO

10

INDEFERIDO

13

DEFERIDO

A grafia correta do termo é "evapotranspiração".

13

DEFERIDO

A grafia correta do termo é "evapotranspiração".

12767
12782
12912
12780
12801
12804
12950

12952

12787
12631

PROFESSOR DE
GEOGRAFIA
PROFESSOR DE
GEOGRAFIA
PROFESSOR DE
GEOGRAFIA
PROFESSOR DE
GEOGRAFIA
PROFESSOR DE
GEOGRAFIA
PROFESSOR DE
GEOGRAFIA
PROFESSOR DE
GEOGRAFIA
PROFESSOR DE
GEOGRAFIA
PROFESSOR DE
GEOGRAFIA
PROFESSOR DE
GEOGRAFIA

17

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Educação sexual. A
afirmativa II é VERDADEIRA, pois um dos objetivos do trabalho de Orientação Sexual é contribuir para que
os alunos possam desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade. Nesse contexto,
espera-se que o aluno seja capaz de conhecer seu corpo, valorizar e cuidar de sua saúde como condição
necessária para usufruir de prazer sexual.

21

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois R$ 800 / R$ 1.500 = 53%.

25

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois 250L / 900L = 27%.

Página 15 de 22 | Concurso público para a Prefeitura de Olivença (AL)

RECURSO
12822
12888
12967
12751
12968
12921

CARGO
PROFESSOR DE
GEOGRAFIA
PROFESSOR DE
GEOGRAFIA
PROFESSOR DE
HISTÓRIA
PROFESSOR DE
HISTÓRIA
PROFESSOR DE
HISTÓRIA
PROFESSOR DE
INGLÊS

QUESTÃO

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

25

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois 250L / 900L = 27%.

28

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois no contexto em que foi empregado, o vocábulo "potências" é um
substantivo.

12

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.

16

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.

30

INDEFERIDO

n/i

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as ações de espionagem, das quais a HUAWEI vem sendo acusada,
pertencem ao governo chinês.
A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital. A questão apresenta correta
relação com o disposto em dicionários de língua inglesa.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois um dos objetivos do trabalho de Orientação Sexual é contribuir para
que os alunos possam desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade. Nesse
contexto, espera-se que o aluno seja capaz de compreender a busca de prazer como uma dimensão
saudável da sexualidade humana.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois um dos objetivos do trabalho de Orientação Sexual é contribuir para
que os alunos possam desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade. Nesse
contexto, espera-se que o aluno seja capaz de conhecer seu corpo, valorizar e cuidar de sua saúde como
condição necessária para usufruir de prazer sexual.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso
por parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso
por parte da banca.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois um dos objetivos do trabalho de Orientação Sexual é contribuir para
que os alunos possam desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade. Nesse
contexto, espera-se que o aluno seja capaz de conhecer seu corpo, valorizar e cuidar de sua saúde como
condição necessária para usufruir de prazer sexual.
A assertiva não é contrária à perspectiva da LDB ou das atuais tendências em avaliação, apenas enfatiza
a importância do registro das atividades avaliativas.
A assertiva não é contrária à perspectiva da LDB ou das atuais tendências em avaliação, apenas enfatiza
a importância do registro das atividades avaliativas.
A assertiva não é contrária à perspectiva da LDB ou das atuais tendências em avaliação, apenas enfatiza
a importância do registro das atividades avaliativas.

12657

PROFESSOR DE
MATEMÁTICA

2

INDEFERIDO

12894

PROFESSOR DE
MATEMÁTICA

6

INDEFERIDO

6

INDEFERIDO

6

INDEFERIDO

6

INDEFERIDO

10

INDEFERIDO

10

INDEFERIDO

10

INDEFERIDO

11

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois dentro do trabalho de orientação sexual na escola o educador deve
reconhecer como legítimo e lícito, por parte das crianças e dos jovens, a busca do prazer e as curiosidades
manifestas acerca da sexualidade, uma vez que fazem parte de seu processo de desenvolvimento. Tratase de uma orientação para que a sexualidade não seja vista como algo antinatural, mas sim como

13030
13032
13033
12683
12838
12844
12595
12671

PROFESSOR DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR DE
MATEMÁTICA

11
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

12892

PROFESSOR DE
MATEMÁTICA

11

INDEFERIDO

12

INDEFERIDO

12

INDEFERIDO

12874
13044

PROFESSOR DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR DE
MATEMÁTICA

12852

PROFESSOR DE
MATEMÁTICA

16

INDEFERIDO

13040

PROFESSOR DE
MATEMÁTICA

16

INDEFERIDO

13046

PROFESSOR DE
MATEMÁTICA

16

INDEFERIDO

27

INDEFERIDO

27

INDEFERIDO

28

INDEFERIDO

29

INDEFERIDO

30

INDEFERIDO

30

INDEFERIDO

2

INDEFERIDO

4

INDEFERIDO

4

INDEFERIDO

4

INDEFERIDO

12831
13043
12876
12692
13048
13049
13036
12637
12762
12763

PROFESSOR DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
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JUSTIFICATIVA
decorrência do próprio desenvolvimento dos indivíduos. A questão não afirma que a escola enfatizará
explicitamente o prazer sexual.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois dentro do trabalho de orientação sexual na escola o educador deve
reconhecer como legítimo e lícito, por parte das crianças e dos jovens, a busca do prazer e as curiosidades
manifestas acerca da sexualidade, uma vez que fazem parte de seu processo de desenvolvimento. Tratase de uma orientação para que a sexualidade não seja vista como algo antinatural, mas sim como
decorrência do próprio desenvolvimento dos indivíduos.
A afirmativa I é FALSA, pois a sexualidade possui relação com a interação do indivíduo com o meio e a
cultura.
A afirmativa II é FALSA, pois a avaliação deve considerar a variedade de produções realizadas pelos
alunos.
A questão encontra-se correta, o termo problematizar utilizado na assertiva refere-se ao ato de colocar
dúvidas e questionamentos sobre os temas a serem abordados no trabalho de orientação sexual, de
modo que o aluno, ele próprio, escolha seu caminho.
A questão 16 referente ao cargo de PROFESSOR DE MATEMÁTICA não faz menção ao reportado pelo
candidato no recurso.
A questão encontra-se correta, o termo problematizar utilizado na assertiva refere-se ao ato de colocar
dúvidas e questionamentos sobre os temas a serem abordados no trabalho de orientação sexual, de
modo que o aluno, ele próprio, escolha seu caminho.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: 4. Morfologia, sintaxe e
ortografia.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a intepretação da informação trazida no texto de que a
Huawei foi acusada de ser usada como instrumento de espionagem do governo chinês.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois no contexto em que foi empregado, o vocábulo "potências" é um
substantivo.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as ações de espionagem, das quais a HUAWEI vem sendo acusada,
pertencem ao governo chinês.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as ações de espionagem, das quais a HUAWEI vem sendo acusada,
pertencem ao governo chinês.
A afirmativa II é FALSA, pois o sufixo é o morfe aditivo que sucede a raiz. Pode ser derivacional ou
categórico.
A assertiva está correta e coerente, abordando tema previsto em edital e apresenta adequada correlação
com a definição mais atual de diversas gramáticas da língua portuguesa.
A assertiva está correta e coerente, abordando tema previsto em edital e apresenta adequada correlação
com a definição mais atual de diversas gramáticas da língua portuguesa.
A assertiva está correta e coerente, abordando tema previsto em edital e apresenta adequada correlação
com a definição mais atual de diversas gramáticas da língua portuguesa.

RECURSO
12764
12769
12772
12776
12777
12833
12834
12835
12862
12863
12864
13037
12963
12827
12542
12982
12718
12557
12695
12749

CARGO
PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS

QUESTÃO

JULGAMENTO

4

INDEFERIDO

4

INDEFERIDO

4

INDEFERIDO

4

INDEFERIDO

4

INDEFERIDO

4

INDEFERIDO

4

INDEFERIDO

4

INDEFERIDO

4

INDEFERIDO

4

INDEFERIDO

4

INDEFERIDO

4

INDEFERIDO

21

INDEFERIDO

25

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois 250L / 900L = 27%.

30

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as ações de espionagem, das quais a HUAWEI vem sendo acusada,
pertencem ao governo chinês.

3

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o professor deve estimular o questionamento de tais saberes.

3

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara, coerente e inédita, abordando tema previsto em edital.

3

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o professor deve estimular o questionamento de tais saberes.

3

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois os PCN adotam temas transversais, como: ética, educação ambiental,
orientação sexual, pluralidade cultural e saúde.

3

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o professor deve estimular o questionamento de tais saberes.
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JUSTIFICATIVA
A assertiva está correta e coerente, abordando tema previsto em edital e apresenta adequada correlação
com a definição mais atual de diversas gramáticas da língua portuguesa.
A assertiva está correta e coerente, abordando tema previsto em edital e apresenta adequada correlação
com a definição mais atual de diversas gramáticas da língua portuguesa.
A assertiva está correta e coerente, abordando tema previsto em edital e apresenta adequada correlação
com a definição mais atual de diversas gramáticas da língua portuguesa.
A assertiva está correta e coerente, abordando tema previsto em edital e apresenta adequada correlação
com a definição mais atual de diversas gramáticas da língua portuguesa.
A assertiva está correta e coerente, abordando tema previsto em edital e apresenta adequada correlação
com a definição mais atual de diversas gramáticas da língua portuguesa.
A assertiva está correta e coerente, abordando tema previsto em edital e apresenta adequada correlação
com a definição mais atual de diversas gramáticas da língua portuguesa.
A assertiva está correta e coerente, abordando tema previsto em edital e apresenta adequada correlação
com a definição mais atual de diversas gramáticas da língua portuguesa.
A assertiva está correta e coerente, abordando tema previsto em edital e apresenta adequada correlação
com a definição mais atual de diversas gramáticas da língua portuguesa.
A assertiva está correta e coerente, abordando tema previsto em edital e apresenta adequada correlação
com a definição mais atual de diversas gramáticas da língua portuguesa.
A assertiva está correta e coerente, abordando tema previsto em edital e apresenta adequada correlação
com a definição mais atual de diversas gramáticas da língua portuguesa.
A assertiva está correta e coerente, abordando tema previsto em edital e apresenta adequada correlação
com a definição mais atual de diversas gramáticas da língua portuguesa.
A assertiva está correta e coerente, abordando tema previsto em edital e apresenta adequada correlação
com a definição mais atual de diversas gramáticas da língua portuguesa.
As questões encontram-se claras e coerentes, abordando o tema previsto em edital: CONHECIMENTOS
GERAIS - Matemática.

RECURSO
12926
13058
13059

CARGO
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS

QUESTÃO

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

3

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o professor deve estimular o questionamento de tais saberes.

3

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o professor deve estimular o questionamento de tais saberes.

3

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o professor deve estimular o questionamento de tais saberes.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois, em geral, o planejamento escolar é feito para o ano inteiro e acontece
antes do início das aulas. A assertiva trata da hipótese geral, não excluindo a possibilidade de realização
contínua de planejamento em outras hipóteses.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois, em geral, o planejamento escolar é feito para o ano inteiro e acontece
antes do início das aulas. A assertiva trata da hipótese geral, não excluindo a possibilidade de realização
contínua de planejamento em outras hipóteses.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 3º, IX da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação.

12554

PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS

4

INDEFERIDO

12585

PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS

4

INDEFERIDO

4

INDEFERIDO

8

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 12, I da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

10

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 3º, VIII da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação.

11

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.

12

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara, coerente e inédita, abordando tema previsto em edital.

12

INDEFERIDO

12

INDEFERIDO

12

INDEFERIDO

13

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

13045
12869
13055
12870
12719
12756
12924
12928
12658
12534
12560
12603
12636
12640

PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
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A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o conselho escolar não pode deixar de levar em consideração os
professores e os funcionários.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o conselho escolar não pode deixar de levar em consideração os
professores e os funcionários.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o conselho escolar não pode deixar de levar em consideração os
professores e os funcionários.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 4º, II da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 4º, II da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 4º, II da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 4º, II da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa II é
VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 4º, II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

RECURSO
12654
12686
12724
12816
12925
12957
12983
13056
12646
12697
12821
12908
12978
13026
13028
12795

CARGO
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS

QUESTÃO

JULGAMENTO

14

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

16

INDEFERIDO

17

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara, coerente e inédita, abordando tema previsto em edital.

17

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara, coerente e inédita, abordando tema previsto em edital.

17

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara, coerente e inédita, abordando tema previsto em edital.

17

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara, coerente e inédita, abordando tema previsto em edital.

17

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara, coerente e inédita, abordando tema previsto em edital.

17

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara, coerente e inédita, abordando tema previsto em edital.

17

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara, coerente e inédita, abordando tema previsto em edital.

18

INDEFERIDO

12882

PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS

19

INDEFERIDO

12904

PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS

19

INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 4º, II da Lei de
Educação.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 4º, II da Lei de
Educação.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 4º, II da Lei de
Educação.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 4º, II da Lei de
Educação.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 4º, II da Lei de
Educação.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 4º, II da Lei de
Educação.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 4º, II da Lei de
Educação.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 3º, IV da Lei de
Educação.

Diretrizes e Bases da
Diretrizes e Bases da
Diretrizes e Bases da
Diretrizes e Bases da
Diretrizes e Bases da
Diretrizes e Bases da
Diretrizes e Bases da
Diretrizes e Bases da

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois material que passou pelo processo de reciclagem e foi transformado
é chamado de reciclado. Recicláveis são os materiais que podem passar pelo processo de transformação.
A afirmativa II é FALSA, pois ignorar a reflexão sobre o conteúdo com os alunos, sua relação com outros
campos do saber e a revisitação constante de sua própria prática revelam atitudes de um professor
tradicional e transmissor de conhecimento, na perspectiva de alguns autores, como Libâneo (2013),
Damis (2008), etc.
A afirmativa I é VERDADEIRA. A assertiva não afirma que as escolas fecham durante uma semana para
fazer o planejamento, apenas que as escolas costumam agendar uma semana pedagógica, durante a
qual se discute o que acontecerá no ano letivo.

RECURSO

CARGO
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS
PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS

QUESTÃO

JULGAMENTO

27

INDEFERIDO

30

INDEFERIDO

30

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.

n/i

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara, coerente e inédita, abordando tema previsto em edital.

12708

PSICÓLOGO

1

INDEFERIDO

12740

PSICÓLOGO

13

DEFERIDO

As provas foram aplicadas obedecendo as determinações do edital, do contrato e do termo de referência,
além das determinações legais vigentes.
Cabe ao psicólogo dar orientações psicológicas.

12742

PSICÓLOGO

13

DEFERIDO

Cabe ao psicólogo dar orientações psicológicas.

12789

PSICÓLOGO

13

DEFERIDO

Cabe ao psicólogo dar orientações psicológicas.

12812

PSICÓLOGO

13

DEFERIDO

Cabe ao psicólogo dar orientações psicológicas.

13004

PSICÓLOGO

13

DEFERIDO

Cabe ao psicólogo dar orientações psicológicas.

13018

PSICÓLOGO

13

DEFERIDO

Cabe ao psicólogo dar orientações psicológicas.

13022

PSICÓLOGO
SECRETÁRIO
ESCOLAR

13

DEFERIDO

Cabe ao psicólogo dar orientações psicológicas.

1

INDEFERIDO

13

INDEFERIDO

1

INDEFERIDO

n/i

INDEFERIDO

12872
12565
12820
12715

12853

JUSTIFICATIVA
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a intepretação da informação trazida no texto de que a
Huawei foi acusada de ser usada como instrumento de espionagem do governo chinês.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as ações de espionagem, das quais a HUAWEI vem sendo acusada,
pertencem ao governo chinês.

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.

12793

VIGIA

7

INDEFERIDO

12720

VIGIA

8

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois a avaliação deve ser realizada de forma sistemática. As determinações da
LDB em nada se contrapõem à necessidade de realizar a avaliação de forma sistemática, ou seja,
conforme um sistema. A afirmativa II é FALSA, pois trata-se de uma parte do hardware.
A afirmativa I é FALSA, pois irritação é um dos sintomas possíveis da teníase. A afirmativa II é FALSA, pois
a vigilância em saúde deve adotar uma abordagem coletiva dos problemas de saúde.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a tosse ou até pneumonia (em função da passagem das larvas pelos
pulmões) podem ocorrer no paciente com ancilostomíase.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso
por parte da banca.
A água gelada pode dar uma sensação de alívio no local.

12721

VIGIA

8

INDEFERIDO

A água gelada pode dar uma sensação de alívio no local.

12722

VIGIA

8

INDEFERIDO

A água gelada pode dar uma sensação de alívio no local.

12825

VIGIA

8

INDEFERIDO

A água gelada pode dar uma sensação de alívio no local.

12865

VIGIA

8

INDEFERIDO

12723

VIGIA

15

INDEFERIDO

12547

VIGIA

22

INDEFERIDO

A água gelada pode dar uma sensação de alívio no local.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso
por parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

12995
12895
12893

SECRETÁRIO
ESCOLAR
TÉCNICO DE
ENFERMAGEM
TÉCNICO DE
ENFERMAGEM
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

12558

VIGIA

23

INDEFERIDO

12826

VIGIA

27

INDEFERIDO

12907

VIGIA

27

INDEFERIDO

12884

VIGIA

n/i

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o trecho "medida que vem sendo criticada por
grupos de ambientalistas".
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o trecho "medida que vem sendo criticada por
grupos de ambientalistas".
A água gelada pode dar uma sensação de alívio no local.

12879

VIGILANTE ESCOLAR

1

INDEFERIDO

12582

VIGILANTE ESCOLAR

8

INDEFERIDO

12877

VIGILANTE ESCOLAR

8

INDEFERIDO

13051

VIGILANTE ESCOLAR

13

INDEFERIDO

12878

VIGILANTE ESCOLAR

19

INDEFERIDO

13029

VIGILANTE ESCOLAR

21

INDEFERIDO

12650

VIGILANTE ESCOLAR

24

INDEFERIDO

12629

VIGILANTE ESCOLAR

25

INDEFERIDO

12588

VIGILANTE ESCOLAR

27

INDEFERIDO

12590

VIGILANTE ESCOLAR

27

INDEFERIDO

12806

VIGILANTE ESCOLAR

30

INDEFERIDO

12644

VIGILANTE ESCOLAR

n/i

INDEFERIDO

12765

VIGILANTE ESCOLAR

n/i

INDEFERIDO

12766

VIGILANTE ESCOLAR

n/i

INDEFERIDO

13027

VIGILANTE ESCOLAR

n/i

INDEFERIDO
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A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 29, I da Lei nº 9.605/98 (meio ambiente).
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 49, Parágrafo único da LEI Nº 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro).
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 49, Parágrafo único da LEI Nº 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro).
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso
por parte da banca.
A afirmativa II é FALSA, pois é crime impedir a procriação da fauna sem licença da autoridade competente,
conforme dispõe o art. 29, I da Lei nº 9.605/98 (meio ambiente).
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.
A afirmativa II é FALSA, pois 5 * 15 = R$ 75.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso
por parte da banca.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o trecho "medida que vem sendo criticada por
grupos de ambientalistas".
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o trecho "medida que vem sendo criticada por
grupos de ambientalistas".
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso
por parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso
por parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso
por parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso
por parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso
por parte da banca.

