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ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA DE PALESTINA 
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL Nº 01/2019, PUBLICADO EM 07 DE AGOSTO DE 2019 

 
O Instituto ADM&TEC, após receber, analisar e julgar os recursos submetidos nos meios e prazos estabelecidos no edital do presente concurso, apresenta a seguir as respostas aos recursos das 
provas objetivas realizadas no dia 27 de outubro de 2019. 
 

RECURSO INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

24270 843732 
AGENTE 

COMUNITÁRIO (A) 
DE SAÚDE 

1 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso 
por parte da banca. 

24626 791493 
AGENTE 

COMUNITÁRIO (A) 
DE SAÚDE 

1 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso 
por parte da banca. 

24488 789566 
AGENTE 

COMUNITÁRIO (A) 
DE SAÚDE 

2 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois são sintomas que PODEM SER NOTADAS pelos pacientes ou identificadas 
pelo profissional de saúde em casos de câncer de mama ou da sua suspeita. 

24300 843732 
AGENTE 

COMUNITÁRIO (A) 
DE SAÚDE 

2 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso 
por parte da banca. 

24363 796296 
AGENTE 

COMUNITÁRIO (A) 
DE SAÚDE 

10 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois as Regiões de Saúde serão instituídas pelo estado, em articulação com os 
municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite - CIT. 

24517 796296 
AGENTE 

COMUNITÁRIO (A) 
DE SAÚDE 

10 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois as Regiões de Saúde serão instituídas pelo estado, em articulação com os 
municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite - CIT. 

24529 789566 
AGENTE 

COMUNITÁRIO (A) 
DE SAÚDE 

20 DEFERIDO 

Novo gabarito: b) Apenas uma afirmativa está correta. A assertiva III da questão 20 é FALSA, pois afirma 
que “os sinais e sintomas que caracterizam a SRA... são habitualmente atribuídos... à infecção pelo HIV”. 
No entanto, o texto afirma que a infecção pelo HIV comumente deixa de ser diagnosticada porque os 
sinais e sintomas que caracterizam a SRA são habitualmente atribuídos a outra etiologia. 

24319 796296 
AGENTE 

COMUNITÁRIO (A) 
DE SAÚDE 

26 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o leitor precisa, sim, rememorar os fatos para uma compreensão global do 
texto. A afirmativa II é FALSA, pois a palavra do título tem o sentido de “indeterminada”, “oculta”, não 
havendo relação paradoxal. 

24521 796296 
AGENTE 

COMUNITÁRIO (A) 
DE SAÚDE 

26 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o leitor precisa, sim, rememorar os fatos para uma compreensão global do 
texto. A afirmativa II é FALSA, pois a palavra do título tem o sentido de “indeterminada”, “oculta”, não 
havendo relação paradoxal. 
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RECURSO INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

24592 789566 
AGENTE 

COMUNITÁRIO (A) 
DE SAÚDE 

28 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois, apesar de não ter elemento de alternância, a pergunta anterior 
sugere que o leitor elabore sua própria resposta. 

24324 796296 
AGENTE 

COMUNITÁRIO (A) 
DE SAÚDE 

29 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA. A afirmativa diz: “para que o eu-poético imprima no leitor”. Ver o verso: 
“Onde se esconde sua essência?”. Ou seja, não se sabe se a essência da Natureza Humana existe. O que 
está indeterminada é a existência dessa essência. Os questionamentos constantes buscam provocar no 
leitor a ideia de existência ou não. É indeterminada nesse sentido. 

24544 796296 
AGENTE 

COMUNITÁRIO (A) 
DE SAÚDE 

29 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA. A afirmativa diz: “para que o eu-poético imprima no leitor”. Ver o verso: 
“Onde se esconde sua essência?”. Ou seja, não se sabe se a essência da Natureza Humana existe. O que 
está indeterminada é a existência dessa essência. Os questionamentos constantes buscam provocar no 
leitor a ideia de existência ou não. É indeterminada nesse sentido. 

24531 789566 
AGENTE 

COMUNITÁRIO (A) 
DE SAÚDE 

30 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois as duas palavras não revelam uma definição. 

24641 796296 
AGENTE 

COMUNITÁRIO (A) 
DE SAÚDE 

30 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois as duas palavras não revelam uma definição. 

24327 796296 
AGENTE 

COMUNITÁRIO (A) 
DE SAÚDE 

30 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o texto não trata de equilíbrio da Natureza humana. 

24545 796296 
AGENTE 

COMUNITÁRIO (A) 
DE SAÚDE 

30 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o texto não trata de equilíbrio da Natureza humana. 

24293 845899 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

1 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso 
por parte da banca. 

24542 790937 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

8 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho resultam das condições 
de vida e da exposição do trabalhador a fatores de risco ou perigos presentes nos locais de trabalho. 

24487 790575 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o serviço de Radioterapia é obrigatório para a habilitação como CACON e 
facultado para UNACON. Assim, nem todos os estabelecimentos têm essa obrigação. Podem ofertar, 
também, isolado ou conjuntamente, serviços de hematologia e oncologia pediátrica. 

24496 790937 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

9 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a PNAB 2017 considera território a unidade geográfica única, de construção 
descentralizada do SUS na execução das ações estratégicas destinadas à vigilância, promoção, 
prevenção, proteção e recuperação da saúde. 

24497 790575 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

9 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a PNAB 2017 considera território a unidade geográfica única, de construção 
descentralizada do SUS na execução das ações estratégicas destinadas à vigilância, promoção, 
prevenção, proteção e recuperação da saúde. 

24533 849115 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

9 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a PNAB 2017 considera território a unidade geográfica única, de construção 
descentralizada do SUS na execução das ações estratégicas destinadas à vigilância, promoção, 
prevenção, proteção e recuperação da saúde. 
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RECURSO INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

24559 791363 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

9 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a PNAB 2017 considera território a unidade geográfica única, de construção 
descentralizada do SUS na execução das ações estratégicas destinadas à vigilância, promoção, 
prevenção, proteção e recuperação da saúde. 

24503 790575 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

12 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "histeria helênica" está incorreto. 

24564 791363 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

16 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois esse é o conceito de "ética" apresentado no 1º parágrafo. 

24481 791518 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

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

24353 790575 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

20 DEFERIDO 

Novo gabarito: b) Apenas uma afirmativa está correta. A assertiva III da questão 20 é FALSA, pois afirma 
que “os sinais e sintomas que caracterizam a SRA... são habitualmente atribuídos... à infecção pelo HIV”. 
No entanto, o texto afirma que a infecção pelo HIV comumente deixa de ser diagnosticada porque os 
sinais e sintomas que caracterizam a SRA são habitualmente atribuídos a outra etiologia. 

24410 833931 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

20 DEFERIDO 

Novo gabarito: b) Apenas uma afirmativa está correta. A assertiva III da questão 20 é FALSA, pois afirma 
que “os sinais e sintomas que caracterizam a SRA... são habitualmente atribuídos... à infecção pelo HIV”. 
No entanto, o texto afirma que a infecção pelo HIV comumente deixa de ser diagnosticada porque os 
sinais e sintomas que caracterizam a SRA são habitualmente atribuídos a outra etiologia. 

24332 791518 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

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

24480 791518 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

22 INDEFERIDO Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 22 é a letra c). 

24543 790937 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

26 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois a palavra do título tem o sentido de “indeterminada”, “oculta”. 

24565 791363 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

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

24566 791363 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

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

24546 790937 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

29 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA. A afirmativa diz: “para que o eu-poético imprima no leitor”. Ver o verso: 
“Onde se esconde sua essência?”. Ou seja, não se sabe se a essência da Natureza Humana existe. O que 
está indeterminada é a existência dessa essência. Os questionamentos constantes buscam provocar no 
leitor a ideia de existência ou não. É indeterminada nesse sentido. 

24623 791363 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

29 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA. A afirmativa diz: “para que o eu-poético imprima no leitor”. Ver o verso: 
“Onde se esconde sua essência?”. Ou seja, não se sabe se a essência da Natureza Humana existe. O que 
está indeterminada é a existência dessa essência. Os questionamentos constantes buscam provocar no 
leitor a ideia de existência ou não. É indeterminada nesse sentido. 

24535 849115 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

30 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois as duas palavras não revelam uma definição. 

24547 790937 
AGENTE DE 
ENDEMIAS 

30 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o texto não trata de equilíbrio da Natureza humana. 
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RECURSO INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

24575 791320 ARQUITETO (A) 4 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

24526 800683 ARQUITETO (A) 20 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o desempenho acústico das edificações depende, basicamente, de 
dois fenômenos acústicos, independentes e que devem ser estudados separadamente, já que a absorção 
sonora é determinante da qualidade acústica interna do local analisado e a transmissão sonora é 
determinante do nível de ruído que se transmite através de esquadrias, paredes, lajes e forros. 

24292 791320 ARQUITETO (A) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24313 844936 ARQUITETO (A) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24317 790501 ARQUITETO (A) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24383 848333 ARQUITETO (A) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24406 791321 ARQUITETO (A) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24520 800683 ARQUITETO (A) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24525 800683 ARQUITETO (A) 24 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois R$ 7.657 - (39,7% x R$ 7.657) = R$ 4617,17. 

24420 791321 ARQUITETO (A) 27 DEFERIDO 
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apesar de 
ser um encontro solene, o trecho “em teus braços” sugere uma aproximação física com a amada. 

24555 791320 ARQUITETO (A) 27 DEFERIDO 
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apesar de 
ser um encontro solene, o trecho “em teus braços” sugere uma aproximação física com a amada. 

24321 790501 ARQUITETO (A) 28 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois não há permissividade entre eles. O relacionamento acontece às escondidas. 

24425 791321 ARQUITETO (A) 28 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois não há permissividade entre eles. O relacionamento acontece às escondidas. 

24563 791320 ARQUITETO (A) 28 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois não há permissividade entre eles. O relacionamento acontece às escondidas. 

24561 749988 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

3 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A assertiva III é 
VERDADEIRA, pois apresenta funções desempenhadas pela gerência dos recursos humanos, sem excluir 
existência de outras atribuições atinentes a essa área de conhecimento. 

24439 750000 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

5 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: gestão de projetos. 
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RECURSO INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

24442 750000 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

6 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: gerenciamento da 
qualidade. 

24460 843372 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

6 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: gerenciamento da 
qualidade. 

24461 843372 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

12 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois esse é o conceito de "ética" apresentado no 1º parágrafo. 

24468 837023 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

12 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois esse é o conceito de "ética" apresentado no 1º parágrafo. 

24304 789871 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

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

24462 843372 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

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

24401 843372 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

28 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois as duas palavras não revelam uma definição. 

24611 847584 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

28 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois as duas palavras não revelam uma definição. 

24338 733622 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

28 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é FALSA, 
pois as duas palavras não revelam uma definição. 

24340 733518 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

28 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é FALSA, 
pois as duas palavras não revelam uma definição. 

24328 733622 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

29 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a palavra do título tem o sentido de “indeterminada”, “oculta”, não havendo 
relação paradoxal. 

24331 733518 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

29 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a palavra do título tem o sentido de “indeterminada”, “oculta”, não havendo 
relação paradoxal. 

24402 843372 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

29 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a palavra do título tem o sentido de “indeterminada”, “oculta”, não havendo 
relação paradoxal. 
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RECURSO INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

24446 750000 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

29 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a palavra do título tem o sentido de “indeterminada”, “oculta”, não havendo 
relação paradoxal. 

24463 843372 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

29 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a palavra do título tem o sentido de “indeterminada”, “oculta”, não havendo 
relação paradoxal. 

24336 733622 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

30 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA. A afirmativa diz: “para que o eu-poético imprima no leitor”. Ver o verso: 
“Onde se esconde sua essência?”. Ou seja, não se sabe se a essência da Natureza Humana existe. O que 
está indeterminada é a existência dessa essência. Os questionamentos constantes buscam provocar no 
leitor a ideia de existência ou não. É indeterminada nesse sentido. 

24337 733518 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

30 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA. A afirmativa diz: “para que o eu-poético imprima no leitor”. Ver o verso: 
“Onde se esconde sua essência?”. Ou seja, não se sabe se a essência da Natureza Humana existe. O que 
está indeterminada é a existência dessa essência. Os questionamentos constantes buscam provocar no 
leitor a ideia de existência ou não. É indeterminada nesse sentido. 

24430 790042 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

30 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA. A afirmativa diz: “para que o eu-poético imprima no leitor”. Ver o verso: 
“Onde se esconde sua essência?”. Ou seja, não se sabe se a essência da Natureza Humana existe. O que 
está indeterminada é a existência dessa essência. Os questionamentos constantes buscam provocar no 
leitor a ideia de existência ou não. É indeterminada nesse sentido. 

24558 856053 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

30 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA. A afirmativa diz: “para que o eu-poético imprima no leitor”. Ver o verso: 
“Onde se esconde sua essência?”. Ou seja, não se sabe se a essência da Natureza Humana existe. O que 
está indeterminada é a existência dessa essência. Os questionamentos constantes buscam provocar no 
leitor a ideia de existência ou não. É indeterminada nesse sentido. 

24560 856053 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

30 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA. A afirmativa diz: “para que o eu-poético imprima no leitor”. Ver o verso: 
“Onde se esconde sua essência?”. Ou seja, não se sabe se a essência da Natureza Humana existe. O que 
está indeterminada é a existência dessa essência. Os questionamentos constantes buscam provocar no 
leitor a ideia de existência ou não. É indeterminada nesse sentido. 

24618 837607 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

30 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA. A afirmativa diz: “para que o eu-poético imprima no leitor”. Ver o verso: 
“Onde se esconde sua essência?”. Ou seja, não se sabe se a essência da Natureza Humana existe. O que 
está indeterminada é a existência dessa essência. Os questionamentos constantes buscam provocar no 
leitor a ideia de existência ou não. É indeterminada nesse sentido. 

24464 789587 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

n/i INDEFERIDO 
As provas foram aplicadas respeitando os requisitos determinados no edital e no contrato de prestação 
de serviços, obedecidos os princípios de segurança e organização necessários à realização de um 
concurso público. 

24357 800380 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
(A) 

n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

24632 789765 
ASSISTENTE 

SOCIAL 
21 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 2 * 259 + 2 * 297 = 1.112. 

24540 843800 
ASSISTENTE 

SOCIAL 
23 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a média entre os valores 83, 84 e 86 é 84,33. 
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24606 841364 
ASSISTENTE 

SOCIAL 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o vocativo “blasfêmia” coloca a amada numa condição de herege 
(associação com “pecado”). Isso denota também uma fuga do “eu” por sua responsabilidade no 
relacionamento. 

24501 791473 
ASSISTENTE 

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

24634 789765 
ASSISTENTE 

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

24494 791473 
ASSISTENTE 

SOCIAL 
27 DEFERIDO 

Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apesar de 
ser um encontro solene, o trecho “em teus braços” sugere uma aproximação física com a amada. 

24633 789765 
ASSISTENTE 

SOCIAL 
27 DEFERIDO 

Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apesar de 
ser um encontro solene, o trecho “em teus braços” sugere uma aproximação física com a amada. 

24635 789765 
ASSISTENTE 

SOCIAL 
27 DEFERIDO 

Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apesar de 
ser um encontro solene, o trecho “em teus braços” sugere uma aproximação física com a amada. 

24607 841364 
ASSISTENTE 

SOCIAL 
27 DEFERIDO 

Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apesar de 
ser um encontro solene, o trecho “em teus braços” sugere uma aproximação física com a amada. 

24495 791473 
ASSISTENTE 

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

24636 789765 
ASSISTENTE 

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

24498 791473 
ASSISTENTE 

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

24637 789765 
ASSISTENTE 

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

24500 791473 
ASSISTENTE 

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

24638 789765 
ASSISTENTE 

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

24273 839992 AUXILIAR DE SALA 2 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o referido artigo cita outras hipóteses. No caso da condenação transitada 
em julgado é apenas enquanto durarem seus efeitos. 

24275 839992 AUXILIAR DE SALA 3 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o referido artigo prevê outras situações nas quais os direitos políticos podem 
ser perdidos ou suspensos, entre as quais não se encontra a "condenação por crime fiscal". A afirmativa 
III é FALSA, pois o trecho "o Estado deve crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do 
erro" torna a assertiva incorreta. 

24274 839992 AUXILIAR DE SALA 6 DEFERIDO 
Novo gabarito: a) As duas afirmativas são verdadeiras. A assertiva II é VERDADEIRA, de acordo com o 
ECA. 

24372 789996 AUXILIAR DE SALA 6 DEFERIDO 
Novo gabarito: a) As duas afirmativas são verdadeiras. A assertiva II é VERDADEIRA, de acordo com o 
ECA. 

24389 732360 AUXILIAR DE SALA 11 DEFERIDO Novo gabarito: a) As duas afirmativas são verdadeiras. A assertiva I é VERDADEIRA, de acordo com o ECA. 

24276 839992 AUXILIAR DE SALA 11 DEFERIDO Novo gabarito: a) As duas afirmativas são verdadeiras. A assertiva I é VERDADEIRA, de acordo com o ECA. 
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24375 789996 AUXILIAR DE SALA 11 DEFERIDO Novo gabarito: a) As duas afirmativas são verdadeiras. A assertiva I é VERDADEIRA, de acordo com o ECA. 

24378 789996 AUXILIAR DE SALA 15 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a omissão de publicidade a qualquer ato administrativo enseja o 
comprometimento ético contra o bem comum. 

24381 789996 AUXILIAR DE SALA 24 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 3,5% de R$ 39.000,00 é igual a R$ 1.365,00. Assim, o montante é R$ 
40.365,00. 

24277 839992 AUXILIAR DE SALA 27 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o texto não trata de equilíbrio da Natureza humana. 

24278 839992 AUXILIAR DE SALA 28 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a palavra do título tem o sentido de “indeterminada”, “oculta”, não havendo 
relação paradoxal. 

24396 732360 AUXILIAR DE SALA 29 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA. A afirmativa diz: “para que o eu-poético imprima no leitor”. Ver o verso: 
“Onde se esconde sua essência?”. Ou seja, não se sabe se a essência da Natureza Humana existe. O que 
está indeterminada é a existência dessa essência. Os questionamentos constantes buscam provocar no 
leitor a ideia de existência ou não. É indeterminada nesse sentido. 

24315 837690 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
2 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a higienização da luva de proteção em PVC (hexanol) exige lavagem 
com água. A assertiva não exclui a possibilidade de serem utilizados outros produtos para higienizá-la. 

24316 837690 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a higienização do blusão e da calça em tecido impermeável, quando 
sujos de graxa, deve ser realizada com pano umedecido com álcool. 

24407 842858 
AUXILIAR DE 

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

24309 789763 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
11 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso 
por parte da banca. 

24299 789527 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
26 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso 
por parte da banca. 

24262 790884 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
30 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso 
por parte da banca. 

24307 790884 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
30 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso 
por parte da banca. 

24296 790718 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
n/i INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso 
por parte da banca. 

24318 790092 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

24601 789699 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

24298 790718 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
n/i INDEFERIDO Todas as disposições relativas à isenção estão previstas no capítulo 7.C do edital. 

24347 750045 BIOMÉDICO 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24395 732220 BIOMÉDICO n/i INDEFERIDO 
A afirmação III é FALSA, pois essa informação não está presente no texto, especialmente o que se refere 
à segurança. 
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24393 789582 CONTADOR (A) 1 INDEFERIDO 
A questão encontra-se correta de acordo com o Manual de Contabilidade do Conselho Federal de 
Contabilidade. 

24597 856786 CONTADOR (A) 2 INDEFERIDO 
A assertiva encontra-se clara, correta e coerente, obedecendo a um tema previsto no edital. A utilização 
do verbo "poder" não altera o sentido da assertiva e não a torna contrária à lei pois, de fato, a lei permite 
que seja realizada a ação descrita na assertiva e o verbo "poder" explicita essa possibilidade. 

24394 789582 CONTADOR (A) 5 INDEFERIDO 
A questão encontra-se correta de acordo com o Manual de Contabilidade do Conselho Federal de 
Contabilidade. 

24314 789581 CONTADOR (A) 21 INDEFERIDO A afirmativa III é FALSA, pois 237 * 3 = 711 camisas. 

24311 842046 CONTADOR (A) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24362 789582 CONTADOR (A) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24499 789581 CONTADOR (A) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24616 789582 CONTADOR (A) 26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o vocativo “blasfêmia” coloca a amada numa condição de herege 
(associação com “pecado”). Isso denota também uma fuga do “eu” por sua responsabilidade no 
relacionamento. 

24492 789581 CONTADOR (A) 27 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

24615 789582 CONTADOR (A) 27 DEFERIDO 
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apesar de 
ser um encontro solene, o trecho “em teus braços” sugere uma aproximação física com a amada. 

24505 789581 CONTADOR (A) 28 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois não há permissividade entre eles. O relacionamento acontece às escondidas. 

24516 789581 CONTADOR (A) 28 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

24405 849063 CONTROLADOR (A) 4 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o Orçamento Base Zero é um processo operacional de planejamento 
e orçamento que exige de cada administrador a justificativa detalhada dos recursos solicitados, 
possibilitando assim o acompanhamento sistemático dos programas. 

24412 849063 CONTROLADOR (A) 16 INDEFERIDO 
A afirmativa III é FALSA, pois não está de acordo com o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar 101/2000). 

24308 749982 CONTROLADOR (A) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24392 854045 CONTROLADOR (A) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 
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24418 849063 CONTROLADOR (A) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24467 848821 CONTROLADOR (A) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24491 789536 CONTROLADOR (A) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24506 789536 CONTROLADOR (A) 26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o vocativo “blasfêmia” coloca a amada numa condição de herege 
(associação com “pecado”). Isso denota também uma fuga do “eu” por sua responsabilidade no 
relacionamento. 

24515 843822 CONTROLADOR (A) 26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o vocativo “blasfêmia” coloca a amada numa condição de herege 
(associação com “pecado”). Isso denota também uma fuga do “eu” por sua responsabilidade no 
relacionamento. 

24441 849063 CONTROLADOR (A) 26 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

24443 849063 CONTROLADOR (A) 27 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

24511 789536 CONTROLADOR (A) 27 DEFERIDO 
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apesar de 
ser um encontro solene, o trecho “em teus braços” sugere uma aproximação física com a amada. 

24528 843822 CONTROLADOR (A) 27 DEFERIDO 
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apesar de 
ser um encontro solene, o trecho “em teus braços” sugere uma aproximação física com a amada. 

24433 849063 CONTROLADOR (A) 28 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois não há permissividade entre eles. O relacionamento acontece às escondidas. 

24514 789536 CONTROLADOR (A) 28 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois não há permissividade entre eles. O relacionamento acontece às escondidas. 

24567 844004 CONTROLADOR (A) 29 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o amor é pecaminoso e o relacionamento não pode ser concretizado. 

24437 849063 CONTROLADOR (A) 29 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

24444 849063 CONTROLADOR (A) 30 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

24421 789569 ENFERMEIRO (A) 5 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois segundo a World Health Organization (1999), as anormalidades 
causadas no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras são ocasionadas pela ação deficiente 
da insulina em tecidos-alvo, resultando da insensividade or falta de insulina. Fonte: Alberti, K. G. M. M., 
& Zimmet, P. Z. (1998). Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. 
Part 1: diagnosis and classification of diabetes mellitus. Provisional report of a WHO consultation. 
Diabetic medicine, 15(7), 539-553. 

24361 795800 ENFERMEIRO (A) 19 INDEFERIDO De acordo com o gabarito oficial, as afirmativas I e III são VERDADEIRAS. 

24422 789569 ENFERMEIRO (A) 20 INDEFERIDO 
A afirmativa III é FALSA, pois essa informação não está presente no texto, especialmente o que se refere 
à segurança. 

24279 789953 ENFERMEIRO (A) 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 
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24341 849384 ENFERMEIRO (A) 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24548 790685 ENFERMEIRO (A) 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24608 849111 ENFERMEIRO (A) 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24609 849111 ENFERMEIRO (A) 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24291 789953 ENFERMEIRO (A) 23 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois R$ 7.657 - (39,7% x R$ 7.657) = R$ 4617,17. 

24342 849384 ENFERMEIRO (A) 23 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois R$ 7.657 - (39,7% x R$ 7.657) = R$ 4617,17. 

24359 849832 ENFERMEIRO (A) 23 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois R$ 7.657 - (39,7% x R$ 7.657) = R$ 4617,17. 

24428 789569 ENFERMEIRO (A) 23 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois R$ 7.657 - (39,7% x R$ 7.657) = R$ 4617,17. 

24598 790971 ENFERMEIRO (A) 23 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois R$ 7.657 - (39,7% x R$ 7.657) = R$ 4617,17. 

24320 836335 ENFERMEIRO (A) 26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois não existe solução para superar o pecado e viver o relacionamento 
pretendido. Dessa forma, não existe solução para a situação apresentada. 

24431 789569 ENFERMEIRO (A) 26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o texto refere-se a um tipo de relacionamento quando menciona "a 
segunda, a outra, meu outro" e também "em teus braços", sendo possível interpretar de acordo com o 
afirmado na afirmativa. 

24434 789569 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não denota permissividade por ambos os lados em nenhum trecho, 
apenas versando sobre o sentimento do eu lírico e não do(a) outro(a) em questão. 

24272 795800 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não denota permissividade por ambos os lados em nenhum trecho, 
apenas versando sobre o sentimento do eu lírico e não do(a) outro(a) em questão. A relação paradoxal 
é advinda dos desejos por parte do eu lírico e da proibição pelo pecado e o trecho "em teus braços" não 
indica que existe permissividade, apenas o possível contato. 

24282 789953 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não denota permissividade por ambos os lados em nenhum trecho, 
apenas versando sobre o sentimento do eu lírico e não do(a) outro(a) em questão. A relação paradoxal 
é advinda dos desejos por parte do eu lírico e da proibição pelo pecado. 

24283 789953 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não denota permissividade por ambos os lados em nenhum trecho, 
apenas versando sobre o sentimento do eu lírico e não do(a) outro(a) em questão. A relação paradoxal 
é advinda dos desejos por parte do eu lírico e da proibição pelo pecado. 

24343 849384 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não denota permissividade por ambos os lados em nenhum trecho, 
apenas versando sobre o sentimento do eu lírico e não do(a) outro(a) em questão. A relação paradoxal 
é advinda dos desejos por parte do eu lírico e da proibição pelo pecado. 
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24532 845775 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 
A questão está clara e coerente de acordo com tema previsto em edital. O texto não se refere a questões 
específicas sobre figuras de linguagem, apenas a interpretações que podem ser extraídas do texto. 

24613 849111 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 
A questão está clara e coerente de acordo com tema previsto em edital. O texto não se refere a questões 
específicas sobre figuras de linguagem, apenas a interpretações que podem ser extraídas do texto. 

24286 789953 ENFERMEIRO (A) 28 DEFERIDO 
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apesar de 
ser um encontro solene, o trecho “em teus braços” sugere uma aproximação física com a amada. 

24344 849384 ENFERMEIRO (A) 28 DEFERIDO 
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apesar de 
ser um encontro solene, o trecho “em teus braços” sugere uma aproximação física com a amada. 

24322 836335 ENFERMEIRO (A) 29 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o eu lírico não encontra solução para a situação em que se encontra 
e também não consegue "viver com sua amada", já que a relação é proibida e jamais poderia acontecer. 

24287 789953 ENFERMEIRO (A) 29 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o vocativo “blasfêmia” coloca a amada numa condição de herege 
(associação com “pecado”). Isso denota também uma fuga do “eu” por sua responsabilidade no 
relacionamento. 

24345 849384 ENFERMEIRO (A) 29 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o vocativo “blasfêmia” coloca a amada numa condição de herege 
(associação com “pecado”). Isso denota também uma fuga do “eu” por sua responsabilidade no 
relacionamento. 

24440 789569 ENFERMEIRO (A) 29 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o vocativo “blasfêmia” coloca a amada numa condição de herege 
(associação com “pecado”). Isso denota também uma fuga do “eu” por sua responsabilidade no 
relacionamento. Nos trechos "A todos jamais nos mostraremos. Ilícito, interdito, irrefreado" fica claro 
que a relação é proibida. 

24301 795800 ENFERMEIRO (A) 30 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o amor foi concretizado ("em teus braços"). 

24445 789569 ENFERMEIRO (A) 30 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o “eu” associa a relação à ideia de um pecado (“Para este inóspito 
pecado recôndito”) escondido. 

24527 791636 
ENGENHEIRO (A) 

CIVIL 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a remoção parcial não constitui uma vantagem em casos de paredes 
portantes, uma vez que seria necessário substituir por outro elemento de função equivalente, sendo 
uma DESVANTAGEM. 

24576 750620 
ENGENHEIRO (A) 

CIVIL 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a acomodação de tomadas está dentro das funções das caixas de 
passagem ou de derivação. 

24577 750620 
ENGENHEIRO (A) 

CIVIL 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o grau de precisão exigido na indústria é elevado ao praticado na 
construção civil. Ademais, a afirmativa apenas postulava que existe "dificuldade" na aplicação e não a 
impossibilidade. 

24519 791636 
ENGENHEIRO (A) 

CIVIL 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o grau de precisão exigido na indústria é elevado ao praticado na 
construção civil. Logo, esse fato DIFICULTA a aplicação na indústria. O desacoplamento entre os 
diferentes graus de precisão é claro e naturalmente dificulta a livro troca de conceitos e ferramentas da 
qualidade. 

24365 799442 
ENGENHEIRO (A) 

CIVIL 
21 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 2 * 259 + 2 * 297 = 1.112. Tema: perímetro (retângulo). 
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RECURSO INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

24502 791636 
ENGENHEIRO (A) 

CIVIL 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24562 836862 
ENGENHEIRO (A) 

CIVIL 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24578 750620 
ENGENHEIRO (A) 

CIVIL 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24504 791636 
ENGENHEIRO (A) 

CIVIL 
24 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois R$ 7.657 - (39,7% x R$ 7.657) = R$ 4617,17. 

24549 836862 
ENGENHEIRO (A) 

CIVIL 
26 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24550 836862 
ENGENHEIRO (A) 

CIVIL 
27 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24551 836862 
ENGENHEIRO (A) 

CIVIL 
28 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24553 836862 
ENGENHEIRO (A) 

CIVIL 
28 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24552 836862 
ENGENHEIRO (A) 

CIVIL 
29 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24554 836862 
ENGENHEIRO (A) 

CIVIL 
30 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24612 790926 FARMACÊUTICO 13 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a sigla correta é a mesma que aparece na afirmativa: CESAF. 

24387 791706 FARMACÊUTICO 14 DEFERIDO 
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois o vocábulo 
"compreensão" torna a assertiva incorreta. 

24391 791706 FARMACÊUTICO 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24580 789677 FARMACÊUTICO 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24579 789677 FARMACÊUTICO 28 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não possui elementos que apoiem o desejo do eu lírico de tornar o 
relacionamento público. A concretização do ato NÃO está correlacionada com o desejo de publicidade 
do relacionamento. 

24414 846622 
FISCAL DE FEIRA 

LIVRE 
2 DEFERIDO 

Novo gabarito: b) Apenas uma afirmativa está correta. A assertiva III é FALSA. A função DIAS considera 
ano bissexto. Por exemplo, ao utilizar a fórmula DIAS para calcular a quantidade de dias entre 
25/02/2004 e 05/03/2004, a função retornará 9 dias, pois 2004 foi um ano bissexto e o mês de fevereiro 
teve 29 dias. 
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24415 846622 
FISCAL DE FEIRA 

LIVRE 
2 DEFERIDO 

Novo gabarito: b) Apenas uma afirmativa está correta. A assertiva III é FALSA. A função DIAS considera 
ano bissexto. Por exemplo, ao utilizar a fórmula DIAS para calcular a quantidade de dias entre 
25/02/2004 e 05/03/2004, a função retornará 9 dias, pois 2004 foi um ano bissexto e o mês de fevereiro 
teve 29 dias. 

24614 848382 
FISCAL DE FEIRA 

LIVRE 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a função TRANSPOR possui EXATAMENTE a mesma finalidade da 
descrita na afirmativa. A forma como as células são selecionadas não muda que a função PODE executar 
o previsto na afirmativa. 

24585 733029 
FISCAL DE FEIRA 

LIVRE 
26 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24586 733029 
FISCAL DE FEIRA 

LIVRE 
26 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24587 733029 
FISCAL DE FEIRA 

LIVRE 
27 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24588 733029 
FISCAL DE FEIRA 

LIVRE 
28 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24589 733029 
FISCAL DE FEIRA 

LIVRE 
29 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24590 733029 
FISCAL DE FEIRA 

LIVRE 
30 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24518 855417 
FISCAL DO MEIO 

AMBIENTE 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

24470 846928 FISIOTERAPEUTA 1 INDEFERIDO 
A forma como a assertiva foi escrita não permite atribuir à mesma mais de um significado (ambiguidade), 
ou mesmo um significado distinto daquela a que ela se propõe. Assim, a ideia presente na assertiva é 
clara e correta. Logo, não há a necessidade de alteração do gabarito preliminar. 

24478 846928 FISIOTERAPEUTA 14 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a utilização dos termos como sinônimo é adotada de forma ampla, 
incluindo posicionamentos da Sociedade Brasileira de Reumatologia (Fonte: 
https://www.reumatologia.org.br/doencas-reumaticas/osteoartrite-artrose/). 

24479 846928 FISIOTERAPEUTA 16 INDEFERIDO A afirmativa III é FALSA, de acordo com o gabarito oficial do concurso. 

24435 732371 FISIOTERAPEUTA 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24483 846928 FISIOTERAPEUTA 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24484 846928 FISIOTERAPEUTA 27 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não denota permissividade por ambos os lados em nenhum trecho, 
apenas versando sobre o sentimento do eu lírico e não do(a) outro(a) em questão. A relação paradoxal 
é advinda dos desejos por parte do eu lírico e da proibição pelo pecado e o trecho "em teus braços" não 
indica que existe permissividade, apenas o possível contato. 

24473 732371 FISIOTERAPEUTA 29 INDEFERIDO As questões estão claras e objetivas, abordando tema previsto em edital. 
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24475 732371 FISIOTERAPEUTA 30 INDEFERIDO As questões estão claras e objetivas, abordando tema previsto em edital. 

24522 788772 
MOTORISTA 

(CATEGORIA AB) 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois busca-se eliminar custos com desmontagens desnecessárias e manutenções 
corretivas. A afirmativa III é FALSA, pois o trecho "é uma atitude que mitiga os riscos à segurança" torna 
a assertiva incorreta, pois o verbo "mitigar" significa diminuir ou atenuar. Já a afirmativa II é VERDADEIRA. 

24557 836045 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois os casos em que é possível não obedecer às sinalizações de trânsito 
estão integralmente previstos em lei, à qual o condutor deve obedecer. 

24294 845022 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
2 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

24373 846020 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a falta de acostamento caracteriza-se como uma condição adversa à 
direção segura. 

24416 790558 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois esse é o conceito de "ética" apresentado no 1º parágrafo, não de moral 
administrativa. 

24600 790558 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a manutenção corretiva é realizada quando HÁ algum tipo de desgaste nos 
equipamentos e se faz necessário substituir peças e/ou fazer reparos nos itens que já apresentam falhas. 

24377 846020 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
17 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

24465 846371 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
25 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 3,5% de R$ 39.000,00 é igual a R$ 1.365,00. Assim, o montante é R$ 
40.365,00. 

24466 846371 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "indeterminada permanece" denota justamente o contrário ao 
afirmado na assertiva, explicando que apesar de possíveis definições (paz, ganância, social, capital, Belle 
époque) a complexa Natureza Humana ainda não pode ser determinada. 

24333 844059 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "indeterminada permanece" denota justamente o contrário ao 
afirmado na assertiva. 

24449 791429 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
26 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24453 791429 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
26 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24454 791429 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
26 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24595 791691 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
28 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois as duas palavras não revelam uma definição, mas sim uma pergunta retórica 
que não produz definição concreta. 

24624 835308 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
28 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois as duas palavras não revelam uma definição, mas sim uma pergunta retórica 
que não produz definição concreta. 

24334 844059 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
28 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o texto não trata de equilíbrio da Natureza humana, mas sim de sua essência. 

24450 791429 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
28 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24452 791429 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
28 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 
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24455 791429 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
28 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24507 791397 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
28 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24510 789887 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
28 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24451 791429 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
29 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24456 791429 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
29 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24508 791397 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
29 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24512 789887 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
29 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24509 791397 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
30 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24513 789887 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
30 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24541 834102 NUTRICIONISTA 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24617 834102 NUTRICIONISTA 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois não há permissividade explícita no texto. Tudo que foi exposto no poema é 
proveniente de um dos lados, sem nenhum trecho que denote que ocorre permissividade entre os 
envolvidos. 

24620 834102 NUTRICIONISTA 29 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o vocativo “blasfêmia” coloca a amada numa condição de herege 
(associação com “pecado”). No trecho "Blasfêmia, serias tu a segunda, a outra" fica claro que "blasfêmia" 
é um vocativo dirigido à outra pessoa em questão. 

24629 854353 ODONTÓLOGO (A) 15 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o espaço interproximal está situado ABAIXO da área do contato dentário. 

24284 848948 ODONTÓLOGO (A) 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24574 791070 ODONTÓLOGO (A) 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24630 854353 ODONTÓLOGO (A) 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24631 854353 ODONTÓLOGO (A) 28 DEFERIDO 
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A expressão "a todos jamais nos mostraremos" 
explicita que o eu lírico NÃO deseja tornar pública a relação. Entretanto, apesar de ser um encontro 
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solene, o trecho “em teus braços” sugere uma aproximação física com a amada. Logo, o novo gabarito 
passa a ser alternativa b) "A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa". 

24569 791070 ODONTÓLOGO (A) 28 DEFERIDO 
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. Apesar de ser um encontro solene, o trecho 
“em teus braços” sugere uma aproximação física com a amada. 

24285 848948 ODONTÓLOGO (A) 29 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o vocativo “blasfêmia” coloca a amada numa condição de herege 
(associação com “pecado”). Blasfêmia é uma palavra que insulta uma divindade, colocando a amada em 
posição de herege. 

24568 791070 ODONTÓLOGO (A) 29 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o vocativo “blasfêmia” coloca a amada numa condição de herege 
(associação com “pecado”). Blasfêmia é uma palavra que insulta uma divindade, colocando a amada em 
posição de herege. 

24536 841737 
OPERADOR (A) DE 

MÁQUINA 
8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o profissional não deverá verificar o nível do líquido arrefecedor com 
o motor ainda ligado, devendo proceder a verificação após o motor estar desligado. 

24602 846404 PROCURADOR (A) 22 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois 5,7% de 2.000 é igual a 114. Adicionalmente, a afirmativa III é VERDADEIRA, 
pois 39 / 0,1 = 390. Assim, a alternativa correta é a letra C. 

24374 731880 PROCURADOR (A) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24582 791085 PROCURADOR (A) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24603 846404 PROCURADOR (A) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24380 731880 PROCURADOR (A) 26 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, uma vez que o contexto do poema nos remete a termos como "blasfêmia", 
"pecado" e "milagroso", que estão relacionados a crenças. Especificamente, o fato de existir uma 
condição de pecado na relação exposta no texto instaura uma relação contrária aos dogmas preditos em 
credos religiosos. 

24369 846791 PROCURADOR (A) 26 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA. Primeiramente, o chamamento utilizado é caracterizado pelo termo 
blasfêmia estar sendo utilizado como vocativo, ou seja, como forma de referir-se ao outro. Por esta razão 
é possível entender que há um chamamento no contexto do poema. Posteriormente, os termos 
blasfêmia e heresia, apesar de terem particularidades, podem ser alinhados como tendo contextos 
SIMILARES. O contexto do poema, também, leva o leitor a entender que existe uma relação religiosa em 
voga, com crenças relacionadas ao pecado, por exemplo. Portanto, o emprego dos termos está de 
acordo com o afirmado na alternativa. 

24325 843812 PROCURADOR (A) 26 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois o vocativo “blasfêmia” coloca a amada numa condição de herege 
(associação com “pecado”). Isso denota também uma fuga do “eu” por sua responsabilidade no 
relacionamento. O “eu”, ao colocar a amada na condição de ser a “outra”, a “segunda” e associar a 
relação ao pecado, sem se inserir diretamente, aparenta essa “fuga”. 

24329 791331 PROCURADOR (A) 26 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois o vocativo “blasfêmia” coloca a amada numa condição de herege 
(associação com “pecado”). Isso denota também uma fuga do “eu” por sua responsabilidade no 
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relacionamento. O “eu”, ao colocar a amada na condição de ser a “outra”, a “segunda” e associar a 
relação ao pecado, sem se inserir diretamente, aparenta essa “fuga”. Ademais, a banca teve autorização 
expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que o nome do mesmo fosse 
omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). Adicionalmente, a interpretação 
do texto refere-se apenas a conhecimentos e informações providas no próprio texto, permitindo ao(a) 
candidato(a) responder julgar as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Com relação ao termo 
blasfêmia, o eu lírico utiliza-o como vocativo, portanto, referindo-se a outra pessoa em questão. A 
palavra blasfêmia denota ofensa a alguma entidade religiosa por parte de alguém, caracterizando assim 
a outra pessoa como herege. 

24330 791331 PROCURADOR (A) 26 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois o vocativo “blasfêmia” coloca a amada numa condição de herege 
(associação com “pecado”). Isso denota também uma fuga do “eu” por sua responsabilidade no 
relacionamento. O “eu”, ao colocar a amada na condição de ser a “outra”, a “segunda” e associar a 
relação ao pecado, sem se inserir diretamente, aparenta essa “fuga”. Ademais, a banca teve autorização 
expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que o nome do mesmo fosse 
omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). Adicionalmente, a interpretação 
do texto refere-se apenas a conhecimentos e informações providas no próprio texto, permitindo ao(a) 
candidato(a) responder julgar as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Com relação ao termo 
blasfêmia, o eu lírico utiliza-o como vocativo, portanto, referindo-se a outra pessoa em questão. A 
palavra blasfêmia denota ofensa a alguma entidade religiosa por parte de alguém, caracterizando assim 
a outra pessoa como herege. 

24326 843812 PROCURADOR (A) 27 DEFERIDO 
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. Apesar de ser um encontro solene, o trecho 
“em teus braços” sugere uma aproximação física com a amada. 

24583 791085 PROCURADOR (A) 27 DEFERIDO 
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. Apesar de ser um encontro solene, o trecho 
“em teus braços” sugere uma aproximação física com a amada. 

24604 846404 PROCURADOR (A) 27 DEFERIDO 
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. Apesar de ser um encontro solene, o trecho 
“em teus braços” sugere uma aproximação física com a amada. 

24335 791331 PROCURADOR (A) 28 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois não há permissividade entre eles. O relacionamento acontece às escondidas. 

24339 846791 PROCURADOR (A) 28 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois não há permissividade entre eles. O relacionamento acontece às escondidas. 

24584 791085 PROCURADOR (A) 28 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois não há permissividade entre eles. O relacionamento acontece às escondidas. 

24605 846404 PROCURADOR (A) 28 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois não há permissividade entre eles. O relacionamento acontece às escondidas. 

24409 856357 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

4 DEFERIDO 
Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, de acordo com o 
ECA. 

24472 732931 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

4 DEFERIDO 
Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, de acordo com o 
ECA. 

24537 731737 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

4 DEFERIDO 
Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, de acordo com o 
ECA. 
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24538 837337 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

4 DEFERIDO 
Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, de acordo com o 
ECA. 

24539 837467 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

4 DEFERIDO 
Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, de acordo com o 
ECA. 

24581 847646 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

4 DEFERIDO 
Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, de acordo com o 
ECA. 

24411 856357 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

6 DEFERIDO 
Novo gabarito: d) Todas as afirmativas estão corretas. A assertiva II é VERDADEIRA, de acordo com o 
ECA. 

24619 847646 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

6 DEFERIDO 
Novo gabarito: d) Todas as afirmativas estão corretas. A assertiva II é VERDADEIRA, de acordo com o 
ECA. 

24625 847646 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

7 INDEFERIDO 
A afirmativa III é FALSA, pois a referida não versa sobre o ensino superior e sim, no trecho referido, ao 
ensino médio. 

24477 732931 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

7 INDEFERIDO A questão está clara e coerente de acordo com tema previsto em edital: LBD. 

24323 789600 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois lista os componentes do aparelho locomotor que, após 
comprometimento, podem causar deficiência física. A questão apenas lista os referidos componentes, 
sem restringir a presença da deficiência aos três componentes em conjunto. 

24610 847646 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

9 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o correto é ADAPTAÇÃO, não MUTUALISMO. 

24419 856357 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

16 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está LITERALMENTE de acordo com o proposto no texto. 

24417 856357 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

20 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está TOTALMENTE de acordo com o proposto no texto. 

24358 732293 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

22 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois R$ 7.657 - (39,7% x R$ 7.657) = R$ 4617,17. 

24360 732293 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 
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24423 848761 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24621 847646 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

28 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois não há permissividade entre eles. O relacionamento acontece às escondidas. 

24622 847646 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

29 DEFERIDO 
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. Apesar de ser um encontro solene, o trecho 
“em teus braços” sugere uma aproximação física com a amada. 

24650 837467 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

29 DEFERIDO 
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. Apesar de ser um encontro solene, o trecho 
“em teus braços” sugere uma aproximação física com a amada. 

24534 846349 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

n/i INDEFERIDO A prova seguiu integralmente o edital e todos os conteúdos abordados constavam no mesmo. 

24596 790424 
PROFESSOR (A) DE 

PORTUGUÊS 
7 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) As duas afirmativas são verdadeiras. A assertiva II é VERDADEIRA, pois traz uma 
definição correta sobre a segunda geração do Romantismo no Brasil. 

24302 749963 
PROFESSOR (A) DE 

PORTUGUÊS 
21 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24388 854047 
PROFESSOR (A) DE 

PORTUGUÊS 
21 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24310 749963 
PROFESSOR (A) DE 

PORTUGUÊS 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois não há permissividade explícita no texto. Tudo que foi exposto no poema é 
proveniente de um dos lados, sem nenhum trecho que denote que ocorre permissividade entre os 
envolvidos. 

24288 849230 
PROFESSOR (A) DO 

1º AO 5º ANO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a opinião citada na afirmativa é de Mere Abramowicz e não de Léa 
Depresbiteris. 

24390 854948 
PROFESSOR (A) DO 

1º AO 5º ANO 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24281 842547 
PROFESSOR (A) DO 

1º AO 5º ANO 
23 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA de acordo com o gabarito oficial do concurso. 

24354 848321 PSICÓLOGO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois existem múltiplos fatores que podem caracterizar a individualidade 
do sujeito e, portanto, sua personalidade. As características elencadas contribuem para formar a 
individualidade, logo, contribuindo na formação da personalidade do indivíduo. 

24346 848321 PSICÓLOGO (A) 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 
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24403 853536 PSICÓLOGO (A) 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24426 841855 PSICÓLOGO (A) 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24570 848827 PSICÓLOGO (A) 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24571 848827 PSICÓLOGO (A) 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24572 848827 PSICÓLOGO (A) 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24429 841855 PSICÓLOGO (A) 26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o eu lírico não consegue encontrar uma solução para a situação em que se 
encontra, tendo que sacrificar o relacionamento pois o mesmo é configurado como pecado. 

24356 848321 PSICÓLOGO (A) 27 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois não há permissividade entre eles. O relacionamento acontece às escondidas. 

24432 841855 PSICÓLOGO (A) 27 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois não há permissividade entre eles. O relacionamento acontece às escondidas. 

24355 848321 PSICÓLOGO (A) 29 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois não há permissividade entre eles. O relacionamento acontece às escondidas. 

24436 841855 PSICÓLOGO (A) 29 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois não há permissividade entre eles. O relacionamento acontece às escondidas. 

24493 791375 
PSICOPEDAGOGO 

(A) 
26 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24424 838009 
PSICOPEDAGOGO 

(A) 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o texto. O indicativo dos quatro primeiros versos 
não se refere ao trecho destacado, mas ao trecho em que o eu poético se encontra em conflito com o 
relacionamento. 

24489 791375 
PSICOPEDAGOGO 

(A) 
28 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24490 791375 
PSICOPEDAGOGO 

(A) 
30 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24469 848834 
TÉCNICO (A) 
AGRÍCOLA 

n/i INDEFERIDO As questões estão claras e objetivas, abordando tema previsto em edital. 

24404 791611 
TÉCNICO (A) EM 
ELETRICIDADE 

29 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o “eu” claramente afirma que a essência da Natureza Humana 
permanece indeterminada. Em ambos os casos (não encontrar ou não saber do que é formada), pode-
se entender que a essência da natureza humana é indeterminada. 

24523 799493 
TÉCNICO (A) EM 
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
26 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 
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24524 799493 
TÉCNICO (A) EM 
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
30 INDEFERIDO 

A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24408 790823 VETERINÁRIO (A) 20 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as características expostas na afirmativa são típicas da raça Dorper, 
constituindo uma das vantagens da criação deste tipo de animal. Ainda, as informações expostas na 
afirmativa são de cunho médio, não havendo indício que leve a entender que todos os indivíduos 
apresentarão o peso referido ao desmame. 

24413 790823 VETERINÁRIO (A) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, a pessoa que paga a prazo tem uma diferença de 1.400, portanto, (1.500 = 
1.400 x (1 + i x 1)), (1.500 / 1.400 = 1 + i), (1,071 - 1 = i), (i = 0,0714 ou 7,14%), com isso, podemos afirmar 
que a taxa mensal de juro do financiamento é de 7%. 

24295 847325 VIGILANTE 1 DEFERIDO 

Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois os objetos 
e situações mencionados estão relacionadas a instruções de primeiros socorros. Entretanto, a assertiva 
II é FALSA, pois o trecho "todo material, quando aquecido... libera gases e são esses gases que, de fato, 
pegam fogo" torna a assertiva incorreta, pois a ideia presente na afirmação apenas se aplica a materiais 
inflamáveis. 

24599 733471 VIGILANTE 1 DEFERIDO 
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o trecho "todo 
material, quando aquecido... libera gases e são esses gases que, de fato, pegam fogo" torna a assertiva 
incorreta, pois a ideia presente na afirmação apenas se aplica a materiais inflamáveis. 

24305 849611 VIGILANTE 2 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

24367 790949 VIGILANTE 4 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois as atividades propostas na afirmativa são, de fato, posteriores ao processo 
de desenvolvimento do cronograma. 

24438 791364 VIGILANTE 4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o extintor não pode ser considerado um substituto de sistemas 
complexos de extinção de incêndios, sendo, portanto, um equipamento adicional. A resposta está 
totalmente de acordo com o tema de prevenção e combate a incêndio, além de estar alinhada com 
questões passadas. No exemplo citado no recurso, é afirmado que o extintor é um sistema adicional, da 
mesma forma como citado no presente certame. 

24350 853739 VIGILANTE 4 INDEFERIDO 
A alternativa correta é a letra C, pois a afirmativa I é FALSA. Isso porque as atividades mencionadas na 
afirmativa são posteriores ao desenvolvimento do cronograma. Já a afirmativa II é VERDADEIRA, como 
proposto pelo(a) candidato(a). 

24366 847044 VIGILANTE 4 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

24364 847044 VIGILANTE 6 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a proposição da questão está relacionada a superfície de contato e 
não ao tamanho do "objeto". Ambas são elementos diferentes. 

24297 847325 VIGILANTE 7 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA. Em um traumatismo craniano ocorre maior probabilidade de asfixia, não 
menor. 

24368 847044 VIGILANTE 7 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

24306 849611 VIGILANTE 8 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois contém a definição incorreta de fluxograma, quando denota relação com o 
tempo. 

24376 790949 VIGILANTE 8 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois contém a definição incorreta de fluxograma, quando denota relação com o 
tempo. 
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24447 791364 VIGILANTE 8 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois contém a definição incorreta de fluxograma, quando denota relação com o 
tempo. 

24303 849611 VIGILANTE 10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois primeiro deve-se identificar as atividades a serem realizadas para 
posteriormente desenvolver e controlar um cronograma. 

24370 847044 VIGILANTE 10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois primeiro deve-se identificar as atividades a serem realizadas para 
posteriormente desenvolver e controlar um cronograma. 

24379 790949 VIGILANTE 10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois primeiro deve-se identificar as atividades a serem realizadas para 
posteriormente desenvolver e controlar um cronograma. 

24448 791364 VIGILANTE 10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois primeiro deve-se identificar as atividades a serem realizadas para 
posteriormente desenvolver e controlar um cronograma. 

24349 853739 VIGILANTE 13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o trecho "Nesse novo cenário, com o 
comprometimento das pessoas, é possível antecipar-se às novas necessidades e expectativas em um 
conjunto de ações que busquem viabilizar a introdução de práticas de trabalho mais eficientes, além de 
modelos de gestão mais democráticos e mudanças significativas na melhoria de processos e serviços". 

24457 791364 VIGILANTE 16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está PLENAMENTE de acordo com o texto. Vejamos, a afirmativa não 
postula que "os Direitos Humanos servem para proteger bandidos", mas sim afirma que esse tema foi 
trabalhado no texto, sendo apresentados exemplos de opiniões e senso comum. Dessa forma, a questão 
não apresenta um posicionamento sobre o tema, mas sim versa sobre o teor da discussão. 

24280 789983 VIGILANTE 23 INDEFERIDO 
O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. As afirmativas em 
questão não foram encontradas na questão referenciada no recurso. 

24348 853739 VIGILANTE 26 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o “eu” diz que não foi informado de que o amor não seria leve. 

24371 847044 VIGILANTE 26 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois o “eu” diz que não foi informado de que o amor não seria leve. Logo, 
os questionamentos revelam sua preocupação com algo que ele não saberia que seria como se 
apresenta. 

24384 790949 VIGILANTE 26 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois o “eu” diz que não foi informado de que o amor não seria leve. Logo, 
os questionamentos revelam sua preocupação com algo que ele não saberia que seria como se 
apresenta. 

24458 791364 VIGILANTE 26 INDEFERIDO 
A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24382 790949 VIGILANTE 28 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o amor não é terreno e sim transcendental. 

24459 791364 VIGILANTE 30 INDEFERIDO 
A banca teve autorização expressa do autor para utilização do poema na prova, sendo determinado que 
o nome do mesmo fosse omitido do instrumento de avaliação (caderno de questões objetivas). 

24268 791717 VIGILANTE n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

 


