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ESTADO DE PERNAMBUCO 

MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS 

RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS 
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL Nº 01/2019, PUBLICADO EM 30 DE AGOSTO DE 2019 

Retificado e republicado em 13/12/2019 e em 22/01/2020 para incorporar melhorias textuais. 
 
O Instituto ADM&TEC, após analisar e julgar os recursos submetidos pelos (as) candidatos (as) através do formulário eletrônico específico para esse fim no período determinado em edital, 
apresenta abaixo as respostas aos recursos das provas objetivas. 
 

RECURSO INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO RESPOSTA 

25035 819189 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 207 da lei nº 9.503/97 (Código de 
Trânsito Brasileiro). 

25058 822693 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
1 INDEFERIDO 

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

25087 822114 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
1 INDEFERIDO 

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

24963 820541 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
2 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre 
em direitos e deveres, de acordo com o art. 68, §1º da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 

24973 820541 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
2 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre 
em direitos e deveres, de acordo com o art. 68, §1º da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 

25032 833926 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 1º, §2º da Lei 9.503/97 (Código de 
Trânsito Brasileiro). A assertiva não é restritiva, pois não afirma que o trânsito, em condições seguras, 
é um direito apenas dos cidadãos. 

25226 829704 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 1º, §2º da Lei 9.503/97 (Código de 
Trânsito Brasileiro). A assertiva não é restritiva, pois não afirma que o trânsito, em condições seguras, 
é um direito apenas dos cidadãos. 

25771 818396 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 67-C, §1º da Lei 9.503/97 (Código de 
Trânsito Brasileiro). 

25780 818396 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 67-C, §1º da Lei 9.503/97 (Código de 
Trânsito Brasileiro). 

26090 884156 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 67-C, §1º da Lei 9.503/97 (Código de 
Trânsito Brasileiro). 

26346 830360 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 67-C, §1º da Lei 9.503/97 (Código de 
Trânsito Brasileiro). 

25288 845641 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
7 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "que devem ser cometidas a um fornecedor ou a um licitante" 
torna a assertiva incorreta ao contrariar o disposto no Art. 3º da Lei Municipal nº 1.240, 20 de 
novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira 
dos Índios/AL. 
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RECURSO INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO RESPOSTA 

25600 817574 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
7 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "que devem ser cometidas a um fornecedor ou a um licitante" 
torna a assertiva incorreta ao contrariar o disposto no Art. 3º da Lei Municipal nº 1.240, 20 de 
novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira 
dos Índios/AL. 

25513 835517 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
9 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme disposto no Art. 8° da Lei Municipal nº 1.240, 20 de 
novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira 
dos Índios/AL. 

25601 817574 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
9 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme disposto no Art. 8° da Lei Municipal nº 1.240, 20 de 
novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira 
dos Índios/AL. 

24997 857682 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 29. XI, b) da Lei Nº 9.503/97 (Código de 
Trânsito Brasileiro). 

25267 851386 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
12 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 26, I da Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 

25356 881070 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
12 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 26, I da Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 

25500 836217 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
12 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 26, I da Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 

25574 842699 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 26, I da Lei Nº 9.503/97 (Código de 
Trânsito Brasileiro). 

25774 857245 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
12 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 26, I da Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 

26140 861301 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
12 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 26, I da Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 

26332 817839 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
12 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 26, I da Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 

25572 817574 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
14 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois a apreensão do veículo foi abolida do Código de Trânsito Brasileiro 
(CAPÍTULO XV - DAS INFRAÇÕES). 

25718 796938 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o Art. 162, V, da Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro). 

25863 819610 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
14 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois a apreensão do veículo foi abolida do Código de Trânsito Brasileiro 
(CAPÍTULO XV - DAS INFRAÇÕES). 

25902 851420 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o Art. 162, V, da Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro). 

25933 824283 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o Art. 162, V, da Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro). 

25849 796938 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o Art. 191, da Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro). A ausência das informações citadas pelo (a) candidato (a) não torna a assertiva incorreta. 
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RECURSO INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO RESPOSTA 

25904 851420 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o Art. 191, da Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro). A ausência das informações citadas pelo (a) candidato (a) não torna a assertiva incorreta. 

26232 829524 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, de acordo com o Art. 170, da Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro). 

26197 825346 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 186, I da Lei Nº 9.503/97 (Código de 
Trânsito Brasileiro). 

26706 751892 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois trata-se de uma infração gravíssima, de acordo com o Art. 166 da Lei Nº 
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 

25519 872417 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
17 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 176, IV da Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro). 

25860 796938 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o Art. 189, da Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro). A ausência das informações citadas pelo (a) candidato (a) não torna a assertiva incorreta. 

25906 851420 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o Art. 189, da Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro). A ausência das informações citadas pelo (a) candidato (a) não torna a assertiva incorreta. 

26559 799944 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
17 INDEFERIDO A afirmativa III é FALSA, pois a apreensão de veículos, no Brasil, foi revogada pela Lei Nº 13.281/2016. 

25442 845641 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
18 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, de acordo com o Art. 187, I, da Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro). 

25112 836361 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois trata-se de uma infração média de acordo com o art. 181, I, da Lei Nº 
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 

25227 872895 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois trata-se de uma infração média de acordo com o art. 181, I, da Lei Nº 
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 

25733 858926 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o Art. 184, I, da Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro). 

25937 851420 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o Art. 184, I, da Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro). 

25726 859459 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
24 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Código de Trânsito 
Brasileiro, (CTB) – Lei nº 9.503/97 e suas alterações. 

25168 874142 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
25 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "se a defesa prévia 
não for apresentada ou não surtir efeito, o órgão de trânsito impõe a penalidade. Só então a multa é 
emitida". 

25727 859459 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
25 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Código de Trânsito 
Brasileiro, (CTB) – Lei nº 9.503/97 e suas alterações. 

26115 884156 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
25 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "ao seguir as 
regras do CTB, o condutor evita cometer infrações de trânsito e ser penalizado por elas". 

26365 829627 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
25 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "se a defesa prévia 
não for apresentada ou não surtir efeito, o órgão de trânsito impõe a penalidade. Só então a multa é 
emitida". 
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RECURSO INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO RESPOSTA 

25729 859459 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
26 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Código de Trânsito 
Brasileiro, (CTB) – Lei nº 9.503/97 e suas alterações. 

25872 819610 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "documento 
registrado por um agente ou autoridade de trânsito quando uma infração é flagrada. Nele, constam 
as informações referentes ao evento e ao veículo". 

26417 856836 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "o motorista que não leu o Código de Trânsito Brasileiro não 
será penalizado" torna a assertiva incorreta. 

25004 829581 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "conduzir o veículo com os faróis acessos" torna a assertiva 
incorreta. A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "qualquer veículo movido por motor a combustão" 
torna a assertiva incorreta, visto que o CTB e o texto não se referem a barcos ou aviões, por exemplo. 

25068 826316 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "Notificação de 
autuação: é enviada ao proprietário do veículo utilizado na ocasião. A partir daí, é possível indicar o 
infrator ou apresentar defesa da autuação (defesa prévia). 

25092 838329 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "conduzir o veículo com os faróis acessos" torna a assertiva 
incorreta. A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "qualquer veículo movido por motor a combustão" 
torna a assertiva incorreta, visto que o CTB e o texto não se referem a barcos ou aviões, por exemplo. 

25522 835517 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "qualquer veículo movido por motor a combustão" torna a 
assertiva incorreta, visto que o CTB e o texto não se referem a barcos ou aviões, por exemplo. 

25728 859459 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
27 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Código de Trânsito 
Brasileiro, (CTB) – Lei nº 9.503/97 e suas alterações. 

26325 857198 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "qualquer veículo movido por motor a combustão" torna a 
assertiva incorreta, visto que o CTB e o texto não se referem a barcos ou aviões, por exemplo. 

26406 858379 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "qualquer veículo movido por motor a combustão" torna a 
assertiva incorreta, visto que o CTB e o texto não se referem a barcos ou aviões, por exemplo. 

26461 859886 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "qualquer veículo movido por motor a combustão" torna a 
assertiva incorreta, visto que o CTB e o texto não se referem a barcos ou aviões, por exemplo. 

26503 843471 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "qualquer veículo movido por motor a combustão" torna a 
assertiva incorreta, visto que o CTB e o texto não se referem a barcos ou aviões, por exemplo. 

26587 856310 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "qualquer veículo movido por motor a combustão" torna a 
assertiva incorreta, visto que o CTB e o texto não se referem a barcos ou aviões, por exemplo. 

26674 863214 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "qualquer veículo movido por motor a combustão" torna a 
assertiva incorreta, visto que o CTB e o texto não se referem a barcos ou aviões, por exemplo. 

25515 872417 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
28 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "Recurso: é a 
possibilidade de contestar a aplicação dessa multa. É julgado por uma Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações (Jari) na primeira instância". 

25730 859459 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
28 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Código de Trânsito 
Brasileiro, (CTB) – Lei nº 9.503/97 e suas alterações. 

25731 859459 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
29 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Código de Trânsito 
Brasileiro, (CTB) – Lei nº 9.503/97 e suas alterações. 
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25075 826316 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
30 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o CTB inclui outros espaços no conceito de vias terrestres. 

25192 851644 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
30 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o CTB inclui outros espaços no conceito de vias terrestres. 

25363 844260 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o CTB inclui outros espaços no conceito de vias terrestres. A afirmativa III 
é FALSA, pois o autor afirma que, na ótica de muitas bibliografias, o trânsito é dividido em três partes: 
a via, o veículo e o ser humano. Assim, citar “a sinalização” torna a assertiva incorreta. 

25732 859459 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
30 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Código de Trânsito 
Brasileiro, (CTB) – Lei nº 9.503/97 e suas alterações. 

26668 863214 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
30 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o CTB inclui outros espaços no conceito de vias terrestres. 

25932 851420 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o CTB inclui outros espaços no conceito de vias terrestres. A afirmativa III 
é FALSA, pois o autor afirma que, na ótica de muitas bibliografias, o trânsito é dividido em três partes: 
a via, o veículo e o ser humano. Assim, citar “a sinalização” torna a assertiva incorreta. 

25312 844260 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois o autor afirma que, na ótica de muitas bibliografias, o trânsito é dividido 
em três partes: a via, o veículo e o ser humano. Assim, citar “a sinalização” torna a assertiva incorreta. 

25161 818365 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
31 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: MS Office (Excel 
2019). 

25919 796938 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
31 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a função FRAÇÃOANO retorna à fração do ANO que representa o número 
de dias entre data_inicial e data_final. 

25928 824283 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
31 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a função FRAÇÃOANO retorna à fração do ANO que representa o número 
de dias entre data_inicial e data_final. 

25033 833926 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
32 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta o atalho de teclado cabível para, usando as teclas de 
direção, alternar entre todos os aplicativos abertos. 

25225 836361 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
32 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta o atalho de teclado cabível para, usando as teclas de 
direção, alternar entre todos os aplicativos abertos. 

25474 845641 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
32 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta o atalho de teclado cabível para, usando as teclas de 
direção, alternar entre todos os aplicativos abertos. 

25890 821549 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
32 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta o atalho de teclado cabível para, usando as teclas de 
direção, alternar entre todos os aplicativos abertos. 

25162 818365 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
33 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: MS Office (Excel 
2019). 

25486 845641 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
33 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois apresenta a utilidade da função DATA no Excel 2019. A assertiva 
apresenta uma situação onde a função DATA pode ser mais útil, sem restringir a sua utilização a 
apenas esse caso. 

25594 817574 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
33 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois esse comando não tem essa função. 

25605 817574 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
33 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois é possível utilizar a função SE para retornar um valor se uma 
condição for verdadeira e outro valor se for falsa. 
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25734 859459 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
33 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois apresenta a finalidade da utilização da função DATA no Excel 
2019. 

26687 788132 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
33 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois apresenta a finalidade da utilização da função DATA no Excel 
2019. 

25212 836361 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
34 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o usuário do Windows 10 que deseja abrir uma nova janela pode utilizar 
o atalho Ctrl + N. 

25494 842033 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
34 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois é possível bloquear o computador ao pressionar tecla do logotipo 
do Windows + L no teclado. 

25921 821549 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
35 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois um critério de divisibilidade é uma regra que permite avaliar se 
um dado número natural é ou não divisível por outro número natural, sem que seja necessário 
efetuar a divisão. Cita-se como exemplo o critério de divisibilidade por potências de 2, segundo o 
qual um número é divisível por 2 quando é par. Nesse caso, não é preciso efetuar a divisão para saber 
que um número par é divisível por 2. 

25163 818365 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
36 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: MS Office (Excel 
2019). 

25499 819044 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
36 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois será utilizada a função PROC quando for necessário analisar uma 
única linha ou coluna e localizar um valor na mesma posição em uma segunda linha ou coluna. A 
função PROCV é utilizada quando é preciso localizar coisas em linhas de uma tabela ou de um 
intervalo. 

25608 817574 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

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

26100 825127 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
38 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois um número com algarismo da unidade igual a 0, 2, 4, 6 ou 8 é par 
e, consequentemente, é divisível por 2. 

26198 870069 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
38 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois um número com algarismo da unidade igual a 0, 2, 4, 6 ou 8 é par 
e, consequentemente, é divisível por 2. 

25031 824908 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25036 848052 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25080 858174 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25131 842767 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 
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25140 836361 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25160 819957 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25165 857856 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25167 861267 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25224 847600 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25361 844260 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25410 849971 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25449 837485 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25451 844260 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25503 877643 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25616 838586 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25661 843809 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25665 857032 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 
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25669 819044 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25735 828932 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25737 859459 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25738 827876 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25767 872417 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25920 842033 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25936 821549 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

26108 751561 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

26124 861301 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

26292 817839 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

26416 837623 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

26423 851644 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

26506 883018 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 
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26608 856171 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

26629 856310 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25501 877643 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
39 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25505 877643 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
41 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma, com certeza que a sensação de impunidade é a 
principal causa da violência: “aumentar a sensação de injustiça e impunidade, que é, talvez, a 
principal causa da violência”. 

25510 877643 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
41 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma, com certeza que a sensação de impunidade é a 
principal causa da violência: “aumentar a sensação de injustiça e impunidade, que é, talvez, a 
principal causa da violência”. 

25595 842699 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
41 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma, com certeza que a sensação de impunidade é a 
principal causa da violência: “aumentar a sensação de injustiça e impunidade, que é, talvez, a 
principal causa da violência”. 

25610 817574 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
41 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma, com certeza que a sensação de impunidade é a 
principal causa da violência: “aumentar a sensação de injustiça e impunidade, que é, talvez, a 
principal causa da violência”. 

25929 845641 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
41 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma, com certeza que a sensação de impunidade é a 
principal causa da violência: “aumentar a sensação de injustiça e impunidade, que é, talvez, a 
principal causa da violência”. 

25939 845641 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
41 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma, com certeza que a sensação de impunidade é a 
principal causa da violência: “aumentar a sensação de injustiça e impunidade, que é, talvez, a 
principal causa da violência”. 

26352 830360 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
41 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma, com certeza que a sensação de impunidade é a 
principal causa da violência: “aumentar a sensação de injustiça e impunidade, que é, talvez, a 
principal causa da violência”. 

26517 883018 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
41 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma, com certeza que a sensação de impunidade é a 
principal causa da violência: “aumentar a sensação de injustiça e impunidade, que é, talvez, a 
principal causa da violência”. 

25011 829581 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
42 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 42 da prova de Conhecimentos Específicos - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois, de acordo com o texto, em um Estado democrático, a repressão controlada 
e a polícia têm um papel crucial no controle da criminalidade. Porém, essa repressão controlada deve 
ser simultaneamente apoiada e vigiada pela sociedade civil. Assim, a sociedade civil deve apoiar e 
vigiar a repressão controlada, não auxiliar na mesma com o apoio da polícia. 

25147 842767 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
42 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 42 da prova de Conhecimentos Específicos - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois, de acordo com o texto, em um Estado democrático, a repressão controlada 
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e a polícia têm um papel crucial no controle da criminalidade. Porém, essa repressão controlada deve 
ser simultaneamente apoiada e vigiada pela sociedade civil. Assim, a sociedade civil deve apoiar e 
vigiar a repressão controlada, não auxiliar na mesma com o apoio da polícia. 

25512 877643 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
42 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 42 da prova de Conhecimentos Específicos - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois, de acordo com o texto, em um Estado democrático, a repressão controlada 
e a polícia têm um papel crucial no controle da criminalidade. Porém, essa repressão controlada deve 
ser simultaneamente apoiada e vigiada pela sociedade civil. Assim, a sociedade civil deve apoiar e 
vigiar a repressão controlada, não auxiliar na mesma com o apoio da polícia. 

25531 835517 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
42 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 42 da prova de Conhecimentos Específicos - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois, de acordo com o texto, em um Estado democrático, a repressão controlada 
e a polícia têm um papel crucial no controle da criminalidade. Porém, essa repressão controlada deve 
ser simultaneamente apoiada e vigiada pela sociedade civil. Assim, a sociedade civil deve apoiar e 
vigiar a repressão controlada, não auxiliar na mesma com o apoio da polícia. 

25563 842033 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
42 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 42 da prova de Conhecimentos Específicos - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois, de acordo com o texto, em um Estado democrático, a repressão controlada 
e a polícia têm um papel crucial no controle da criminalidade. Porém, essa repressão controlada deve 
ser simultaneamente apoiada e vigiada pela sociedade civil. Assim, a sociedade civil deve apoiar e 
vigiar a repressão controlada, não auxiliar na mesma com o apoio da polícia. 

25609 817574 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
42 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 42 da prova de Conhecimentos Específicos - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois, de acordo com o texto, em um Estado democrático, a repressão controlada 
e a polícia têm um papel crucial no controle da criminalidade. Porém, essa repressão controlada deve 
ser simultaneamente apoiada e vigiada pela sociedade civil. Assim, a sociedade civil deve apoiar e 
vigiar a repressão controlada, não auxiliar na mesma com o apoio da polícia. 

25695 868496 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
42 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 42 da prova de Conhecimentos Específicos - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois, de acordo com o texto, em um Estado democrático, a repressão controlada 
e a polícia têm um papel crucial no controle da criminalidade. Porém, essa repressão controlada deve 
ser simultaneamente apoiada e vigiada pela sociedade civil. Assim, a sociedade civil deve apoiar e 
vigiar a repressão controlada, não auxiliar na mesma com o apoio da polícia. 

25736 849971 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
42 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 42 da prova de Conhecimentos Específicos - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois, de acordo com o texto, em um Estado democrático, a repressão controlada 
e a polícia têm um papel crucial no controle da criminalidade. Porém, essa repressão controlada deve 
ser simultaneamente apoiada e vigiada pela sociedade civil. Assim, a sociedade civil deve apoiar e 
vigiar a repressão controlada, não auxiliar na mesma com o apoio da polícia. 

25795 818396 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
42 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 42 da prova de Conhecimentos Específicos - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois, de acordo com o texto, em um Estado democrático, a repressão controlada 
e a polícia têm um papel crucial no controle da criminalidade. Porém, essa repressão controlada deve 
ser simultaneamente apoiada e vigiada pela sociedade civil. Assim, a sociedade civil deve apoiar e 
vigiar a repressão controlada, não auxiliar na mesma com o apoio da polícia. 

26054 860373 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
42 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 42 da prova de Conhecimentos Específicos - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois, de acordo com o texto, em um Estado democrático, a repressão controlada 
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e a polícia têm um papel crucial no controle da criminalidade. Porém, essa repressão controlada deve 
ser simultaneamente apoiada e vigiada pela sociedade civil. Assim, a sociedade civil deve apoiar e 
vigiar a repressão controlada, não auxiliar na mesma com o apoio da polícia. 

26185 857032 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
42 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 42 da prova de Conhecimentos Específicos - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois, de acordo com o texto, em um Estado democrático, a repressão controlada 
e a polícia têm um papel crucial no controle da criminalidade. Porém, essa repressão controlada deve 
ser simultaneamente apoiada e vigiada pela sociedade civil. Assim, a sociedade civil deve apoiar e 
vigiar a repressão controlada, não auxiliar na mesma com o apoio da polícia. 

26297 817839 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
42 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 42 da prova de Conhecimentos Específicos - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois, de acordo com o texto, em um Estado democrático, a repressão controlada 
e a polícia têm um papel crucial no controle da criminalidade. Porém, essa repressão controlada deve 
ser simultaneamente apoiada e vigiada pela sociedade civil. Assim, a sociedade civil deve apoiar e 
vigiar a repressão controlada, não auxiliar na mesma com o apoio da polícia. 

26370 830360 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
42 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 42 da prova de Conhecimentos Específicos - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois, de acordo com o texto, em um Estado democrático, a repressão controlada 
e a polícia têm um papel crucial no controle da criminalidade. Porém, essa repressão controlada deve 
ser simultaneamente apoiada e vigiada pela sociedade civil. Assim, a sociedade civil deve apoiar e 
vigiar a repressão controlada, não auxiliar na mesma com o apoio da polícia. 

26374 837623 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
42 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 42 da prova de Conhecimentos Específicos - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois, de acordo com o texto, em um Estado democrático, a repressão controlada 
e a polícia têm um papel crucial no controle da criminalidade. Porém, essa repressão controlada deve 
ser simultaneamente apoiada e vigiada pela sociedade civil. Assim, a sociedade civil deve apoiar e 
vigiar a repressão controlada, não auxiliar na mesma com o apoio da polícia. 

26414 858379 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
42 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 42 da prova de Conhecimentos Específicos - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois, de acordo com o texto, em um Estado democrático, a repressão controlada 
e a polícia têm um papel crucial no controle da criminalidade. Porém, essa repressão controlada deve 
ser simultaneamente apoiada e vigiada pela sociedade civil. Assim, a sociedade civil deve apoiar e 
vigiar a repressão controlada, não auxiliar na mesma com o apoio da polícia. 

26457 859886 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
42 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 42 da prova de Conhecimentos Específicos - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois, de acordo com o texto, em um Estado democrático, a repressão controlada 
e a polícia têm um papel crucial no controle da criminalidade. Porém, essa repressão controlada deve 
ser simultaneamente apoiada e vigiada pela sociedade civil. Assim, a sociedade civil deve apoiar e 
vigiar a repressão controlada, não auxiliar na mesma com o apoio da polícia. 

26467 843471 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
42 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 42 da prova de Conhecimentos Específicos - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois, de acordo com o texto, em um Estado democrático, a repressão controlada 
e a polícia têm um papel crucial no controle da criminalidade. Porém, essa repressão controlada deve 
ser simultaneamente apoiada e vigiada pela sociedade civil. Assim, a sociedade civil deve apoiar e 
vigiar a repressão controlada, não auxiliar na mesma com o apoio da polícia. 

25056 826316 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
43 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o autor sustenta que a violência existe com a conivência de grupos 
das polícias, representantes do Legislativo de todos os níveis e, inclusive, de autoridades do poder 
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judiciário. Além disso, sugere ao final algumas alternativas. Entre elas: a extensão e melhoria do 
sistema educacional, saúde, habitacional, oportunidades de emprego, dentre outros fatores. 

25081 858174 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
43 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o autor sustenta que a violência existe com a conivência de grupos 
das polícias, representantes do Legislativo de todos os níveis e, inclusive, de autoridades do poder 
judiciário. Além disso, sugere ao final algumas alternativas. Entre elas: a extensão e melhoria do 
sistema educacional, saúde, habitacional, oportunidades de emprego, dentre outros fatores. 

25188 874142 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
43 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o autor sustenta que a violência existe com a conivência de grupos 
das polícias, representantes do Legislativo de todos os níveis e, inclusive, de autoridades do poder 
judiciário. Além disso, sugere ao final algumas alternativas. Entre elas: a extensão e melhoria do 
sistema educacional, saúde, habitacional, oportunidades de emprego, dentre outros fatores. 

25496 845641 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
43 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o autor sustenta que a violência existe com a conivência de grupos 
das polícias, representantes do Legislativo de todos os níveis e, inclusive, de autoridades do poder 
judiciário. Além disso, sugere ao final algumas alternativas. Entre elas: a extensão e melhoria do 
sistema educacional, saúde, habitacional, oportunidades de emprego, dentre outros fatores. 

25739 828932 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
43 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o autor sustenta que a violência existe com a conivência de grupos 
das polícias, representantes do Legislativo de todos os níveis e, inclusive, de autoridades do poder 
judiciário. Além disso, sugere ao final algumas alternativas. Entre elas: a extensão e melhoria do 
sistema educacional, saúde, habitacional, oportunidades de emprego, dentre outros fatores. 

26214 751561 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
43 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o autor sustenta que a violência existe com a conivência de grupos 
das polícias, representantes do Legislativo de todos os níveis e, inclusive, de autoridades do poder 
judiciário. Além disso, sugere ao final algumas alternativas. Entre elas: a extensão e melhoria do 
sistema educacional, saúde, habitacional, oportunidades de emprego, dentre outros fatores. 

26221 750784 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
43 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o autor sustenta que a violência existe com a conivência de grupos 
das polícias, representantes do Legislativo de todos os níveis e, inclusive, de autoridades do poder 
judiciário. Além disso, sugere ao final algumas alternativas. Entre elas: a extensão e melhoria do 
sistema educacional, saúde, habitacional, oportunidades de emprego, dentre outros fatores. 

26394 830360 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
43 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o autor sustenta que a violência existe com a conivência de grupos 
das polícias, representantes do Legislativo de todos os níveis e, inclusive, de autoridades do poder 
judiciário. Além disso, sugere ao final algumas alternativas. Entre elas: a extensão e melhoria do 
sistema educacional, saúde, habitacional, oportunidades de emprego, dentre outros fatores. 

26639 878421 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
43 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o autor sustenta que a violência existe com a conivência de grupos 
das polícias, representantes do Legislativo de todos os níveis e, inclusive, de autoridades do poder 
judiciário. Além disso, sugere ao final algumas alternativas. Entre elas: a extensão e melhoria do 
sistema educacional, saúde, habitacional, oportunidades de emprego, dentre outros fatores. 

26679 788132 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
43 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o autor sustenta que a violência existe com a conivência de grupos 
das polícias, representantes do Legislativo de todos os níveis e, inclusive, de autoridades do poder 
judiciário. Além disso, sugere ao final algumas alternativas. Entre elas: a extensão e melhoria do 
sistema educacional, saúde, habitacional, oportunidades de emprego, dentre outros fatores. 

25804 818396 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
44 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não cita os dois fatos como efeitos da globalização. A afirmativa 
II é FALSA, pois o texto não traz esse tipo de abordagem. 
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25537 835517 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
44 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não cita os dois fatos como efeitos da globalização. A afirmativa 
II é FALSA, pois o texto não traz esse tipo de abordagem. 

25556 842033 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
44 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o texto não cita os dois fatos como efeitos da globalização. 

25604 842699 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
44 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o texto não traz esse tipo de abordagem. 

25698 868496 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
44 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o texto não traz esse tipo de abordagem. 

26456 859886 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
44 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não cita os dois fatos como efeitos da globalização. A afirmativa 
II é FALSA, pois o texto não traz esse tipo de abordagem. 

26525 883018 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
44 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o texto não cita os dois fatos como efeitos da globalização. 

26651 878421 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
44 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o texto não cita os dois fatos como efeitos da globalização. 

26700 856310 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
44 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o texto não cita os dois fatos como efeitos da globalização. 

25195 869112 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
45 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a escravidão (primeiro com os índios e depois, e especialmente, 
com a mão de obra africana), a colonização mercantilista, o coronelismo, as oligarquias antes e 
depois da independência, somados a um Estado caracterizado pelo autoritarismo burocrático, 
contribuíram enormemente para o aumento da violência que atravessa a história do Brasil. 

25344 837485 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
45 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a escravidão (primeiro com os índios e depois, e especialmente, 
com a mão de obra africana), a colonização mercantilista, o coronelismo, as oligarquias antes e 
depois da independência, somados a um Estado caracterizado pelo autoritarismo burocrático, 
contribuíram enormemente para o aumento da violência que atravessa a história do Brasil. 

25725 856171 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
45 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a escravidão (primeiro com os índios e depois, e especialmente, 
com a mão de obra africana), a colonização mercantilista, o coronelismo, as oligarquias antes e 
depois da independência, somados a um Estado caracterizado pelo autoritarismo burocrático, 
contribuíram enormemente para o aumento da violência que atravessa a história do Brasil. 

25743 828932 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
45 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a escravidão (primeiro com os índios e depois, e especialmente, 
com a mão de obra africana), a colonização mercantilista, o coronelismo, as oligarquias antes e 
depois da independência, somados a um Estado caracterizado pelo autoritarismo burocrático, 
contribuíram enormemente para o aumento da violência que atravessa a história do Brasil. 

25762 849971 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
45 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a escravidão (primeiro com os índios e depois, e especialmente, 
com a mão de obra africana), a colonização mercantilista, o coronelismo, as oligarquias antes e 
depois da independência, somados a um Estado caracterizado pelo autoritarismo burocrático, 
contribuíram enormemente para o aumento da violência que atravessa a história do Brasil. 

25808 818396 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
45 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a escravidão (primeiro com os índios e depois, e especialmente, 
com a mão de obra africana), a colonização mercantilista, o coronelismo, as oligarquias antes e 
depois da independência, somados a um Estado caracterizado pelo autoritarismo burocrático, 
contribuíram enormemente para o aumento da violência que atravessa a história do Brasil. 
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25851 856836 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
45 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a escravidão (primeiro com os índios e depois, e especialmente, 
com a mão de obra africana), a colonização mercantilista, o coronelismo, as oligarquias antes e 
depois da independência, somados a um Estado caracterizado pelo autoritarismo burocrático, 
contribuíram enormemente para o aumento da violência que atravessa a história do Brasil. 

25905 845641 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
45 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a escravidão (primeiro com os índios e depois, e especialmente, 
com a mão de obra africana), a colonização mercantilista, o coronelismo, as oligarquias antes e 
depois da independência, somados a um Estado caracterizado pelo autoritarismo burocrático, 
contribuíram enormemente para o aumento da violência que atravessa a história do Brasil. 

26040 860373 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
45 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a escravidão (primeiro com os índios e depois, e especialmente, 
com a mão de obra africana), a colonização mercantilista, o coronelismo, as oligarquias antes e 
depois da independência, somados a um Estado caracterizado pelo autoritarismo burocrático, 
contribuíram enormemente para o aumento da violência que atravessa a história do Brasil. 

26103 825127 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
45 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a escravidão (primeiro com os índios e depois, e especialmente, 
com a mão de obra africana), a colonização mercantilista, o coronelismo, as oligarquias antes e 
depois da independência, somados a um Estado caracterizado pelo autoritarismo burocrático, 
contribuíram enormemente para o aumento da violência que atravessa a história do Brasil. 

26396 830360 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
45 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a escravidão (primeiro com os índios e depois, e especialmente, 
com a mão de obra africana), a colonização mercantilista, o coronelismo, as oligarquias antes e 
depois da independência, somados a um Estado caracterizado pelo autoritarismo burocrático, 
contribuíram enormemente para o aumento da violência que atravessa a história do Brasil. 

25171 842767 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
46 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois o texto afirma que "existem pessoas que além de enfrentar os 
problemas, ainda são capazes de se beneficiarem com eles, aprender e crescer emocionalmente". 

25622 842699 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
46 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois o texto afirma que "existem pessoas que além de enfrentar os 
problemas, ainda são capazes de se beneficiarem com eles, aprender e crescer emocionalmente". 

25935 851420 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
46 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois o texto afirma que "existem pessoas que além de enfrentar os 
problemas, ainda são capazes de se beneficiarem com eles, aprender e crescer emocionalmente". 

25900 851420 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
47 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "não possui relação" torna a assertiva incorreta. A afirmativa II 
é FALSA, pois essa ideia não encontra equivalência no texto. 

26335 817839 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
47 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois essa ideia não encontra equivalência no texto. 

25926 851420 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
49 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "é determinada pela educação formal ou treinamento" torna a 
assertiva incorreta. 

25585 817574 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
50 INDEFERIDO A afirmativa III é FALSA, pois essa ideia não pode ser encontrada no texto. 

25638 842532 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
50 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com os seguintes trechos do texto: "(...) o termo 
resiliência, em física, refere-se à elasticidade que faz com que certos corpos 
deformados voltem à sua forma original(...)" e "(...) o termo resiliência é um conceito oriundo da 
física, que se refere à propriedade de que são dotados alguns materiais de acumular energia, quando 
submetidos a estresse, sem ocorrer ruptura (...)" 
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26533 750784 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
50 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com os seguintes trechos do texto: "(...) o termo 
resiliência, em física, refere-se à elasticidade que faz com que certos corpos 
deformados voltem à sua forma original(...)" e "(...) o termo resiliência é um conceito oriundo da 
física, que se refere à propriedade de que são dotados alguns materiais de acumular energia, quando 
submetidos a estresse, sem ocorrer ruptura (...)" 

25834 751529 
AGENTE DE AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO 
N/I INDEFERIDO 

Recurso indeferido. As provas foram realizadas em conformidade com os horários definidos em 
edital. O candidato deve administrar o próprio tempo de realização das provas objetivas, reservando 
tempo para o preenchimento do cartão resposta. 

25706 835958 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
2 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Sífilis Congênita. 

25708 835958 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
4 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Sarampo. 

25249 874800 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
6 INDEFERIDO 

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente Guia de Vigilância Epidemiológica 
do Ministério da Saúde. 

25709 835958 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
6 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Sarampo. 

25711 835958 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
10 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Lei Municipal nº 1.240, 
20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Palmeira dos Índios/AL. 

25850 835916 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois o trecho "a fim de impedir que os indivíduos infectados com o HIV 
mantenham relações sexuais de qualquer forma" torna a assertiva incorreta. 

25712 835958 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
13 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Tuberculose. 

25713 835958 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
17 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Rubéola. 

25714 835958 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
18 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Tuberculose. 

26184 879604 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
21 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a raiva é uma antropozoonose, ou seja, é uma doença primária de 
animais e que pode ser transmitida aos humanos. 

25715 835958 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
22 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Lei Municipal nº 1.240, 
20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Palmeira dos Índios/AL. 

25716 835958 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
23 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Lei Municipal nº 1.240, 
20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Palmeira dos Índios/AL. 

26186 879604 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme disposto no Art. 22 da Lei Municipal nº 1.240, 20 de 
novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira 
dos Índios/AL 
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25717 835958 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
24 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Tétano. 

25742 858621 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
32 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois no Windows 10, o usuário pode pressionar Alt + Tab, no teclado, para 
alternar aplicativos abertos. 

25656 751288 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
42 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, segundo o texto, a introdução das vacinas, assim como mais tarde, 
dos antibióticos, revolucionou a medicina e aumentou drasticamente nossa expectativa de vida. O 
movimento anti-vacinação (ou anti-vaxx) ganhou notoriedade nos Estados Unidos, apoiado em dados 
sem credibilidade científica e teorias conspiratórias que se espalharam por redes sociais. A 
consequência foi um grande surto de sarampo em 2014 (doença que havia sido eliminada nos EUA 
em 2000). 

24951 858621 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

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

24957 858621 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
43 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o texto não diz que foi necessariamente a Revolta que fez o Brasil receber 
o título. 

24967 751288 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
43 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o texto não diz que foi necessariamente a Revolta que fez o Brasil receber 
o título. 

25262 874800 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
43 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. Ver trechos: Ao contrário da original, em que a suspeita em relação às 
vacinas partia principalmente da população mais pobre e com menos acesso à informação, o medo, 
agora, atinge principalmente as classes mais altas. Estas pessoas acreditam que basta se ter uma 
alimentação saudável (e usar produtos naturais), para se estar protegido contra doenças. Além disso, 
a ideia de que as vacinas podem conter “químicos” danosos à saúde. 

25873 835916 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
43 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o texto não diz que foi necessariamente a Revolta que fez o Brasil receber 
o título. 

26210 835958 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

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

26211 835958 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

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

25550 851278 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
50 INDEFERIDO 

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

25552 851278 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
50 INDEFERIDO 

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

26212 835958 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

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

25049 858664 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
N/I INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: MS Office. 

25079 858664 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
N/I INDEFERIDO A prova continha questões claras e coerentes, abordando os temas previstos em edital. 

25009 857364 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois, no Windows 10, para excluir um item selecionado e movê-lo para 
a Lixeira, o usuário poderá utilizar o atalho Ctrl + D (ou Delete). 
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25246 834346 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
1 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: atalhos de teclado. 

25438 829202 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
2 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 123 / (123 - 14) = 1,1284 ou +12,84%. 

26087 750968 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
2 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 123 / (123 - 14) = 1,1284 ou +12,84%. 

26557 861557 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
2 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 123 / (123 - 14) = 1,1284 ou +12,84%. 

25251 834346 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
8 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: atalhos de teclado. 

25247 834346 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
9 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: atalhos de teclado. 

25013 857364 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, no Windows 10, para abrir o próximo menu à esquerda ou fechar 
um submenu o usuário pode pressionar seta para a esquerda. 

26631 861557 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
10 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é 
VERDADEIRA, pois, no Windows 10, para abrir o próximo menu à esquerda ou fechar um submenu o 
usuário pode pressionar seta para a esquerda. 

26204 834043 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o texto não traz as duas razões expostas como sendo colaboradoras na 
construção da ideia de que a língua não obedece a uma lógica. Uma delas (lógica que descreve a 
“gramática”) chega a ser contraditória. 

25152 834346 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
13 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o autor não se utiliza somente da concepção freudiana. A afirmativa II é 
FALSA, pois o texto não nega a existência de uma certa “lógica” gramatical na língua. 

26433 844428 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
13 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o texto não nega a existência de uma certa “lógica” gramatical na língua. 

25144 834346 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25351 857364 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25693 848668 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 
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26205 834043 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

26445 844428 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

26649 861557 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

26667 861557 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
15 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois Descartes só é citado no exemplo do primeiro parágrafo. 

26551 861557 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "independentemente da competência de cada um" torna a 
assertiva incorreta. 

26743 881352 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
22 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

26455 844428 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
25 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a readaptação é a investidura do funcionário em cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em inspeção médica, conforme disposto no Art. 27 da Lei Municipal nº 1.240, 20 
de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Palmeira dos Índios/AL. 

25862 857364 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
31 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 31 da prova para o cargo de ANALISTA DE COMPRAS, 
LICITAÇÕES E CONTRATOS é FALSA, de acordo com o disposto no Art. 1º, Parágrafo único, da lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina: "Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos 
órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 
EMPRESAS PÚBLICAS, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios". 

26555 844428 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
31 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 31 da prova para o cargo de ANALISTA DE COMPRAS, 
LICITAÇÕES E CONTRATOS é FALSA, de acordo com o disposto no Art. 1º, Parágrafo único, da lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina: "Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos 
órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 
EMPRESAS PÚBLICAS, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios". 

25448 829202 
ANALISTA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
45 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 
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25213 869224 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
1 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. Recurso deferido. A 
assertiva I da questão 1 da prova de Conhecimentos Gerais - Informática (nível superior) é FALSA, 
pois a sintaxe da fórmula CORRESP, no exemplo da assertiva, usa a vírgula, quando a forma correta e 
usual utiliza ponto e vírgula. 

25621 817734 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
1 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. Recurso deferido. A 
assertiva I da questão 1 da prova de Conhecimentos Gerais - Informática (nível superior) é FALSA, 
pois a sintaxe da fórmula CORRESP, no exemplo da assertiva, usa a vírgula, quando a forma correta e 
usual utiliza ponto e vírgula. 

25589 821257 
ANALISTA DE CONTROLE 

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

25578 821257 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
2 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 123 / (123 - 14) = 1,1284 ou +12,84%. 

25923 751113 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
2 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 123 / (123 - 14) = 1,1284 ou +12,84%. 

25648 821257 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
7 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando temas previstos em edital: atalhos de teclado e 
MS Office. 

25652 821257 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
8 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: atalhos de teclado. 

25654 821257 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
9 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: atalhos de teclado. 

25655 821257 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
10 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: atalhos de teclado. 

25680 857693 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

26725 872192 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25684 857693 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
15 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois Descartes só é citado no exemplo do primeiro parágrafo. 

25390 825723 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
22 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 22 deixa claro que a referida assertiva deve ser analisada com base no texto 
da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Município de Palmeira dos Índios/AL. Assim, as eventuais retificações da lei devem ser 
consideradas. Salienta-se que a versão atualizada do referido Estatuto foi disponibilizada para 
download desde a publicação do edital, na página do concurso no site da ADM&TEC. 
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26621 867304 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
22 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 22 deixa claro que a referida assertiva deve ser analisada com base no texto 
da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Município de Palmeira dos Índios/AL. Assim, as eventuais retificações da lei devem ser 
consideradas. Salienta-se que a versão atualizada do referido Estatuto foi disponibilizada para 
download desde a publicação do edital, na página do concurso no site da ADM&TEC. 

25299 838796 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois atende ao disposto no Art. 23 da Lei Municipal nº 1.240, 20 de 
novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira 
dos Índios/AL. 

25575 835079 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o funcionário só perderá o cargo em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado, ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla 
defesa, conforme disposto no Art. 25 da Lei Municipal nº 1.240, 20 de novembro de 1991, que dispõe 
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira dos Índios/AL. 

26630 867304 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
24 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 24 deixa claro que a referida assertiva deve ser analisada com base no texto 
da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Município de Palmeira dos Índios/AL. Assim, as eventuais retificações da lei devem ser 
consideradas. Salienta-se que a versão atualizada do referido Estatuto foi disponibilizada para 
download desde a publicação do edital, na página do concurso no site da ADM&TEC. 

25393 825723 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
24 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 24 deixa claro que a referida assertiva deve ser analisada com base no texto 
da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Município de Palmeira dos Índios/AL. Assim, as eventuais retificações da lei devem ser 
consideradas. Salienta-se que a versão atualizada do referido Estatuto foi disponibilizada para 
download desde a publicação do edital, na página do concurso no site da ADM&TEC. 

26719 835791 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois de acordo com o art. 50, II da LC nº 101/2000 as despesas e a assunção 
de compromisso serão registradas segundo o regime de competência. 

25468 878662 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

26735 872192 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
N/I INDEFERIDO 

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

25354 878128 
ANALISTA DE PLANEJAMENTO 

E ORÇAMENTO 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA. O atalho apresentado na assertiva não tem sua utilização restrita ao 
Word 2019. 

26372 878229 
ANALISTA DE PLANEJAMENTO 

E ORÇAMENTO 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA. O cursor é um indicador usado para mostrar a posição em um monitor 
de vídeo ou display que irá responder à adição de texto ou movimentos do mouse. Não se trata de 
um conceito restrito ao Word. Assim, a questão encontra-se clara e coerente. 

25364 878128 
ANALISTA DE PLANEJAMENTO 

E ORÇAMENTO 
34 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II é FALSA, de acordo com o disposto no Art. 1º, Parágrafo único, da 
lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina: "Subordinam-se ao regime desta Lei, além 
dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 
EMPRESAS PÚBLICAS, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios". 
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26476 751734 ANALISTA DE SISTEMA 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é possível definir o CD-ROM como um componente eletrônico que 
armazena informações, em um formato compacto, apenas para leitura, não podendo ser alteradas 
pelo usuário. 

25592 835489 ANALISTA DE SISTEMA 33 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A assertiva é 
VERDADEIRA, pois apresenta uma possível utilização da seta para a esquerda, no Windows 10, que é 
abrir o próximo menu à esquerda ou fechar um submenu. 

25682 825447 ANALISTA DE SISTEMA 33 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A assertiva é 
VERDADEIRA, pois apresenta uma possível utilização da seta para a esquerda, no Windows 10, que é 
abrir o próximo menu à esquerda ou fechar um submenu. 

25951 868710 ANALISTA DE SISTEMA 33 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A assertiva é 
VERDADEIRA, pois apresenta uma possível utilização da seta para a esquerda, no Windows 10, que é 
abrir o próximo menu à esquerda ou fechar um submenu. 

25325 843094 ANALISTA DE SISTEMA 34 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 34 é a letra b)"Apenas uma afirmativa está 
correta". 

25436 835489 ANALISTA DE SISTEMA 37 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 37 é a letra b)"Apenas uma afirmativa está 
correta". 

25612 835489 ANALISTA DE SISTEMA 42 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois Descartes só é citado no exemplo do primeiro parágrafo. 

25634 835489 ANALISTA DE SISTEMA 43 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não traz as duas razões expostas como sendo colaboradoras na 
construção da ideia de que a língua não obedece a uma lógica. Uma delas (lógica que descreve a 
“gramática”) chega a ser contraditória. 

25644 835489 ANALISTA DE SISTEMA 44 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 44 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25660 883392 ANALISTA DE SISTEMA 44 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 44 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25898 872835 ANALISTA DE SISTEMA 47 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "(...) eficácia e 
eficiência são dois elementos importantes, tanto para indivíduos, quanto para organizações, pois, 
por meio de cada uma, é possível alcançar resultados de forma muito mais acelerada". 

25899 872835 ANALISTA DE SISTEMA 48 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "independentemente da competência de cada um" torna a 
assertiva incorreta. 

25201 835187 ARQUITETO (A) 1 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. Recurso deferido. A 
assertiva I da questão 1 da prova de Conhecimentos Gerais - Informática (nível superior) é FALSA, 
pois a sintaxe da fórmula CORRESP, no exemplo da assertiva, usa a vírgula, quando a forma correta e 
usual utiliza ponto e vírgula. 
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25490 868519 ARQUITETO (A) 1 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: atalhos de teclado. 

25818 845509 ARQUITETO (A) 1 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: atalhos de teclado. 

26403 820051 ARQUITETO (A) 1 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: atalhos de teclado. 

26408 820051 ARQUITETO (A) 1 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: atalhos de teclado. 

26545 863707 ARQUITETO (A) 6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o volume de uma esfera é 4/3 x Pi x r³. Assim, temos: 4/3 * 3,14 * 
3³ = 113,04 m³. 

25492 868519 ARQUITETO (A) 8 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: atalhos de teclado. 

25493 868519 ARQUITETO (A) 9 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: atalhos de teclado. 

25491 868519 ARQUITETO (A) 10 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: atalhos de teclado. 

25820 845509 ARQUITETO (A) 10 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A assertiva é 
VERDADEIRA, pois apresenta uma possível utilização da seta para a esquerda, no Windows 10, que é 
abrir o próximo menu à esquerda ou fechar um submenu. 

24985 838593 ARQUITETO (A) 13 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o autor não se utiliza somente da concepção freudiana. 

25455 840127 ARQUITETO (A) 13 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o autor não se utiliza somente da concepção freudiana. 

25547 868519 ARQUITETO (A) 13 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o autor não se utiliza somente da concepção freudiana. A afirmativa II é 
FALSA, pois o texto não nega a existência de uma certa “lógica” gramatical na língua. 

24972 838593 ARQUITETO (A) 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25476 862458 ARQUITETO (A) 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

26152 820051 ARQUITETO (A) 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

26209 752645 ARQUITETO (A) 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

26553 820051 ARQUITETO (A) 15 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois Descartes só é citado no exemplo do primeiro parágrafo. 
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26378 751253 ARQUITETO (A) 19 INDEFERIDO A afirmativa III é FALSA, pois o trecho "agravando o desperdício de tempo" torna a assertiva incorreta. 

25548 863707 ARQUITETO (A) 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois atende ao disposto no Art. 26 da Lei Municipal nº 1.240, 20 de 
novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira 
dos Índios/AL. 

25822 845509 ARQUITETO (A) 21 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 21 da prova de Conhecimentos Específicos é 
VERDADEIRA, pois atende ao disposto no artigo 26 da Lei Municipal nº 1.240, 20 de novembro de 
1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira dos Índios 
(AL). A assertiva não põe em discussão a constitucionalidade da lei abordada, apenas pede que o (a) 
candidato (a) avalie se a afirmação está em conformidade com a lei prevista em edital. 

25172 835187 ARQUITETO (A) 22 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois atende ao disposto no Art. 24. Tema: Lei Municipal nº 1.240, 20 
de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Palmeira dos Índios/AL. 

25174 835187 ARQUITETO (A) 22 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois atende ao disposto no Art. 24 da Lei Municipal nº 1.240, 20 de 
novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira 
dos Índios/AL. 

25175 835187 ARQUITETO (A) 22 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois atende ao disposto no Art. 24 da Lei Municipal nº 1.240, 20 de 
novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira 
dos Índios/AL. 

25435 877353 ARQUITETO (A) 22 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois atende ao disposto no Art. 24 da Lei Municipal nº 1.240, 20 de 
novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira 
dos Índios/AL. 

25440 877353 ARQUITETO (A) 22 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois atende ao disposto no Art. 24 da Lei Municipal nº 1.240, 20 de 
novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira 
dos Índios/AL. 

25178 835187 ARQUITETO (A) 24 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois atende ao disposto no Art. 23 da Lei Municipal nº 1.240, 20 de 
novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira 
dos Índios/AL. 

25443 877353 ARQUITETO (A) 24 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois atende ao disposto no Art. 23 da Lei Municipal nº 1.240, 20 de 
novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira 
dos Índios/AL. 

25554 863707 ARQUITETO (A) 24 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois atende ao disposto no Art. 23 da Lei Municipal nº 1.240, 20 de 
novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira 
dos Índios/AL. 

26419 820051 ARQUITETO (A) 24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o funcionário só perderá o cargo em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado, ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla 
defesa, conforme disposto no Art. 25. Tema: Lei Municipal nº 1.240, 20 de novembro de 1991, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira dos Índios/AL. 

25502 862721 ARQUITETO (A) 29 INDEFERIDO A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: ABNT NBR 5410:2004. 

26484 859996 ARQUITETO (A) 29 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: sistemas elétricos. 
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25824 845509 ARQUITETO (A) 34 INDEFERIDO 
Recurso indeferido. A assertiva II da questão 34 da prova para o cargo de ARQUITETO (A) é 
VERDADEIRA, de acordo com o disposto na NBR 14.039 (item 4.2.3.3). 

26460 820051 ARQUITETO (A) 34 INDEFERIDO 
Recurso indeferido. A assertiva II da questão 34 da prova para o cargo de ARQUITETO (A) é 
VERDADEIRA, de acordo com o disposto na NBR 14.039 (item 4.2.3.3). 

25504 862721 ARQUITETO (A) 37 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as disposições sobre proteção previstas na 
ABNT NBR 5410:2004. 

25458 875013 ARQUITETO (A) 41 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho “sob inteira responsabilidade da contratante” torna a assertiva 
incorreta. 

25459 875013 ARQUITETO (A) 41 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho “sob inteira responsabilidade da contratante” torna a assertiva 
incorreta. 

26223 795826 ARQUITETO (A) 43 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o autor sustenta que a violência existe com a conivência de grupos 
das polícias, representantes do Legislativo de todos os níveis e, inclusive, de autoridades do poder 
judiciário. Além disso, sugere ao final algumas alternativas. Entre elas: a extensão e melhoria do 
sistema educacional, saúde, habitacional, oportunidades de emprego, dentre outros fatores. 

26213 752645 ARQUITETO (A) 50 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois esse conceito diverge da lei e do disposto no texto. 

25949 844644 ASSISTENTE SOCIAL 1 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. Recurso deferido. A 
assertiva I da questão 1 da prova de Conhecimentos Gerais - Informática (nível superior) é FALSA, 
pois a sintaxe da fórmula CORRESP, no exemplo da assertiva, usa a vírgula, quando a forma correta e 
usual utiliza ponto e vírgula. 

26636 863992 ASSISTENTE SOCIAL 1 INDEFERIDO As questões encontram-se claras e coerentes, abordando temas previstos em edital. 

25551 857921 ASSISTENTE SOCIAL 2 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 123 / (123 - 14) = 1,1284 ou +12,84%. 

26027 858417 ASSISTENTE SOCIAL 2 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 123 / (123 - 14) = 1,1284 ou +12,84%. 

25187 786107 ASSISTENTE SOCIAL 6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o volume de uma esfera é 4/3 x Pi x r³. Assim, temos: 4/3 * 3,14 * 
3³ = 113,04 m³. 

26637 863992 ASSISTENTE SOCIAL 8 INDEFERIDO As questões encontram-se claras e coerentes, abordando temas previstos em edital. 

24979 822906 ASSISTENTE SOCIAL 10 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois apresenta uma possível utilização da seta para a esquerda, no 
Windows 10, que é abrir o próximo menu à esquerda ou fechar um submenu. 

25894 750693 ASSISTENTE SOCIAL 10 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois apresenta uma possível utilização da seta para a esquerda, no 
Windows 10, que é abrir o próximo menu à esquerda ou fechar um submenu. 

26000 858417 ASSISTENTE SOCIAL 10 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois apresenta uma possível utilização da seta para a esquerda, no 
Windows 10, que é abrir o próximo menu à esquerda ou fechar um submenu. 

25557 864046 ASSISTENTE SOCIAL 12 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não traz as duas razões expostas como sendo colaboradoras na 
construção da ideia de que a língua não obedece a uma lógica. Uma delas (lógica que descreve a 
“gramática”) chega a ser contraditória. 

25897 750693 ASSISTENTE SOCIAL 12 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não traz as duas razões expostas como sendo colaboradoras na 
construção da ideia de que a língua não obedece a uma lógica. Uma delas (lógica que descreve a 
“gramática”) chega a ser contraditória. 
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26342 750946 ASSISTENTE SOCIAL 12 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto afirma que essa concepção de língua como expressão do 
pensamento e a lógica da gramática, de 2.500 anos, se enraizou fundo e continua bastante viva até 
hoje, especialmente entre as pessoas que se esforçam por defender a “pureza” da língua contra os 
“abusos” e os “erros” cometidos pelos próprios falantes. 

26048 858417 ASSISTENTE SOCIAL 13 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o autor não se utiliza somente da concepção freudiana. 

26343 750946 ASSISTENTE SOCIAL 13 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o autor não se utiliza somente da concepção freudiana. 

24961 822906 ASSISTENTE SOCIAL 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25073 820802 ASSISTENTE SOCIAL 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25200 829794 ASSISTENTE SOCIAL 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25562 864046 ASSISTENTE SOCIAL 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25667 842037 ASSISTENTE SOCIAL 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25676 821614 ASSISTENTE SOCIAL 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

26344 750946 ASSISTENTE SOCIAL 14 INDEFERIDO 
Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
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(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25189 822856 ASSISTENTE SOCIAL 17 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, conforme o seguinte trecho do texto: "Quando um líder é eficaz, ele 
impulsiona sua equipe a alcançar os objetivos da organização, bem como os seus próprios". 

26322 862816 ASSISTENTE SOCIAL 17 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "independentemente da competência de cada um" torna a 
assertiva incorreta. 

25169 822856 ASSISTENTE SOCIAL 18 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, conforme o seguinte trecho do texto: "Quando um líder é eficaz, ele 
impulsiona sua equipe a alcançar os objetivos da organização, bem como os seus próprios. Desse 
modo, certamente ele irá tornar os profissionais mais eficazes e melhor preparados para enfrentar 
os desafios". 

24966 878761 ASSISTENTE SOCIAL 22 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois atende ao disposto no Art. 24 da Lei Municipal nº 1.240, 20 de 
novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira 
dos Índios/AL. 

25757 872929 ASSISTENTE SOCIAL 22 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "não poderá incluir a avaliação da responsabilidade do 
funcionário nomeado" torna a assertiva incorreta e contrária ao disposto no Art. 23, V da Lei 
Municipal nº 1.240, 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Município de Palmeira dos Índios/AL. 

25759 872929 ASSISTENTE SOCIAL 24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o funcionário só perderá o cargo em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado, ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla 
defesa, conforme disposto no Art. 25 da Lei Municipal nº 1.240, 20 de novembro de 1991, que dispõe 
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira dos Índios/AL. 

24952 822906 ASSISTENTE SOCIAL 28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois de acordo com o artigo 11, I, da LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006, 
a expressão "quando necessário" refere-se à proteção policial, não à comunicação ao Ministério 
Público. 

25102 876753 ASSISTENTE SOCIAL 28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois de acordo com o artigo 11, I, da LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006, 
a expressão "quando necessário" refere-se à proteção policial, não à comunicação ao Ministério 
Público. 

25263 750946 ASSISTENTE SOCIAL 28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois de acordo com o artigo 11, I, da LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006, 
a expressão "quando necessário" refere-se à proteção policial, não à comunicação ao Ministério 
Público. 

25283 750946 ASSISTENTE SOCIAL 28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois de acordo com o artigo 11, I, da LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006, 
a expressão "quando necessário" refere-se à proteção policial, não à comunicação ao Ministério 
Público. 

25564 857921 ASSISTENTE SOCIAL 28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois de acordo com o artigo 11, I, da LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006, 
a expressão "quando necessário" refere-se à proteção policial, não à comunicação ao Ministério 
Público. 

25761 872929 ASSISTENTE SOCIAL 28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois de acordo com o artigo 11, I, da LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006, 
a expressão "quando necessário" refere-se à proteção policial, não à comunicação ao Ministério 
Público. 
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26465 860128 ASSISTENTE SOCIAL 28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois de acordo com o artigo 11, I, da LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006, 
a expressão "quando necessário" refere-se à proteção policial, não à comunicação ao Ministério 
Público. 

25422 836355 ASSISTENTE SOCIAL 37 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA. Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 37 é a letra b) A 
afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. 

25276 750946 ASSISTENTE SOCIAL 38 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 3º, II da Lei 13.146, de 6 de julho de 
2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

25284 750946 ASSISTENTE SOCIAL 38 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 3º, II da Lei 13.146, de 6 de julho de 
2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

25367 850076 ASSISTENTE SOCIAL 44 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “tolher o pleno acesso dos cidadãos aos direitos” torna a 
assertiva incorreta. 

25281 750946 ASSISTENTE SOCIAL 45 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme o seguinte trecho do texto: "De acordo com essa lei, entre 
os objetivos da assistência social, incluem-se o de (...) amparar as crianças e os adolescentes 
carentes". 

25286 750946 ASSISTENTE SOCIAL 45 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme o seguinte trecho do texto: "De acordo com essa lei, entre 
os objetivos da assistência social, incluem-se o de (...) amparar as crianças e os adolescentes 
carentes". 

25508 858373 ASSISTENTE SOCIAL 48 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois essa informação não se encontra no texto. 

25063 820802 ASSISTENTE SOCIAL 49 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 49 é a letra a) "As duas afirmativas são 
verdadeiras". 

25109 828772 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
1 INDEFERIDO 

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

25290 850116 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
1 INDEFERIDO 

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

25293 850116 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
1 INDEFERIDO 

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

26646 857670 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a mediana é 6 (valor do meio) e a média é 5,42. A afirmativa III é 
VERDADEIRA, pois 8 / 13.480 = 0,059%. 

25719 856601 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 
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25835 863829 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

25837 751107 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

25843 830116 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

25889 828476 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

25895 849752 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

25922 751125 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

25930 861002 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

25931 861002 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 
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25954 819603 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

25960 857004 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

25995 878374 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26004 823082 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26006 788485 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26021 834025 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26024 834025 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26028 838959 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 
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26035 786598 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26057 884159 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26062 851192 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26097 851375 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26110 750843 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26121 834837 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26125 818462 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26137 818532 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 
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26146 818271 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26154 859576 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26165 820677 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26249 867844 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26250 818172 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26256 867844 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26257 838505 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26260 823576 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 
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26275 845401 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26296 824296 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26300 795778 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26320 826587 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26350 846109 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26358 821941 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26462 880057 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26477 861072 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 
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26478 861825 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26490 843175 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26500 796073 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26511 862712 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26527 861089 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26580 785799 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26591 787430 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26653 874081 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 
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26676 842436 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

26691 752459 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". Recurso deferido. A 
assertiva III da prova de Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível 
fundamental é FALSA, pois a fração 1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor 
é maior que o decimal 0,11. Assim, a ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva torna a 
mesma incorreta. 

25847 822794 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital. 

25880 822139 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital. 

25907 795596 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital. 

25940 823792 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital. 

25963 827485 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
3 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital. 

25720 856601 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

25836 863829 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 
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25846 830116 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

25848 822794 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

25871 848887 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

25881 822139 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

25892 818454 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

25908 795596 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
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forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

25924 751125 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

25941 823792 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

25964 827485 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

25990 861866 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

25998 878374 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26010 823082 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
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> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26013 788485 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26031 834025 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26037 786598 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26042 838959 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26064 851192 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 
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26126 818462 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26139 818532 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26147 818271 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26155 859576 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26163 820677 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26177 750995 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
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forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26203 865767 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26251 818172 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26258 838505 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26261 823576 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26277 845401 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26299 795778 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
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> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26324 826587 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26363 821941 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26432 820703 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26434 864272 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26449 867680 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 
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26454 883205 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26464 880057 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26480 861825 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26489 861072 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26498 862713 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26504 796073 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
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forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26512 862712 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26582 785799 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26594 787430 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26688 875139 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26692 752459 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

25953 871648 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
5 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 
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26005 842690 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26012 823325 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26131 829080 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26166 860167 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26404 830092 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26471 861825 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26485 843316 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26648 857670 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois 45s + 65s + 50s + 76s + 54s = 290s ou 4 min e 50s. A afirmativa II é FALSA, 
pois 732 / 3.872 = 0,19 ou 19%. 

25041 850277 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25124 879172 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25317 842048 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 
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25405 787669 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25456 827238 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25532 878611 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25555 751125 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25559 751125 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25639 860977 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25657 849925 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25687 796073 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 
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25702 834199 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25721 856601 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25838 863829 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25840 829968 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25852 822794 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25854 830116 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25856 750824 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25878 821941 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 
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25882 822139 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25886 822139 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25893 818454 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25901 751107 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25909 795596 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25942 823792 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25965 827485 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25974 858761 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 
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25991 861866 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25992 861866 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25997 850092 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25999 878374 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26009 838959 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26014 823082 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26015 788485 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26026 834025 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 
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26033 837712 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26043 786598 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26075 851192 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26127 818462 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26141 818532 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26148 818271 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26173 875024 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26252 818172 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 
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26259 838505 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26262 823576 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26279 845401 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26301 795778 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26327 826587 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26435 864272 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26438 820703 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26458 883205 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 
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26463 880057 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26466 867680 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26481 861825 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26499 862713 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26501 862713 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26513 862712 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26596 787430 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26620 873736 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 
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26657 874081 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26670 829247 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26677 842436 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26693 752459 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25527 850631 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857. Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é 
maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25418 867694 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
11 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o texto não aponta esse receio. 

25845 821495 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
13 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o texto não traz a ideia de que é inútil lutar pela justiça social. 

25082 857890 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
14 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o Eu coloca em xeque a existência da justiça social. 

25841 821495 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
14 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o Eu coloca em xeque a existência da justiça social. 

25375 858761 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "sendo inata e adquirida pelo indivíduo através da educação 
escolar" não encontra uma ideia equivalente no texto. Destaca-se, ainda, que o conceito de "inata" 
é oposto ao de "adquirida pelo indivíduo através da educação escolar", pois o que é inato é próprio 



PÁGINA 52 DE 147 • RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO PARA O MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS (2019) 

RECURSO INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO RESPOSTA 

do indivíduo desde o nascimento, não adquirido. A afirmativa II é FALSA, pois os trechos "não afetam 
o ensino" e "deve-se evitar refletir" tornam a assertiva incorreta. 

25425 867694 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "sendo inata e adquirida pelo indivíduo através da educação 
escolar" não encontra uma ideia equivalente no texto. Destaca-se, ainda, que o conceito de "inata" 
é oposto ao de "adquirida pelo indivíduo através da educação escolar", pois o que é inato é próprio 
do indivíduo desde o nascimento, não adquirido. A afirmativa II é FALSA, pois os trechos "não afetam 
o ensino" e "deve-se evitar refletir" tornam a assertiva incorreta. 

25839 863829 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

25855 822794 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

25883 822139 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

25911 795596 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

25925 751125 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

25943 823792 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

25966 827485 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

25972 858761 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "sendo inata e adquirida pelo indivíduo através da educação 
escolar" não encontra uma ideia equivalente no texto. Destaca-se, ainda, que o conceito de "inata" 
é oposto ao de "adquirida pelo indivíduo através da educação escolar", pois o que é inato é próprio 
do indivíduo desde o nascimento, não adquirido. A afirmativa II é FALSA, pois os trechos "não afetam 
o ensino" e "deve-se evitar refletir" tornam a assertiva incorreta. 

25973 858761 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "sendo inata e adquirida pelo indivíduo através da educação 
escolar" não encontra uma ideia equivalente no texto. Destaca-se, ainda, que o conceito de "inata" 
é oposto ao de "adquirida pelo indivíduo através da educação escolar", pois o que é inato é próprio 
do indivíduo desde o nascimento, não adquirido. A afirmativa II é FALSA, pois os trechos "não afetam 
o ensino" e "deve-se evitar refletir" tornam a assertiva incorreta. 
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26001 878374 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26016 788485 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "sendo inata e adquirida pelo indivíduo através da educação 
escolar" não encontra uma ideia equivalente no texto. Destaca-se, ainda, que o conceito de "inata" 
é oposto ao de "adquirida pelo indivíduo através da educação escolar", pois o que é inato é próprio 
do indivíduo desde o nascimento, não adquirido. A afirmativa II é FALSA, pois os trechos "não afetam 
o ensino" e "deve-se evitar refletir" tornam a assertiva incorreta. 

26017 823082 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "sendo inata e adquirida pelo indivíduo através da educação 
escolar" não encontra uma ideia equivalente no texto. Destaca-se, ainda, que o conceito de "inata" 
é oposto ao de "adquirida pelo indivíduo através da educação escolar", pois o que é inato é próprio 
do indivíduo desde o nascimento, não adquirido. A afirmativa II é FALSA, pois os trechos "não afetam 
o ensino" e "deve-se evitar refletir" tornam a assertiva incorreta. 

26029 834025 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26045 786598 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26076 851192 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26128 818462 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26142 818532 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26150 818271 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26156 859576 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26253 818172 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26280 845401 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "sendo inata e adquirida pelo indivíduo através da educação 
escolar" não encontra uma ideia equivalente no texto. Destaca-se, ainda, que o conceito de "inata" 
é oposto ao de "adquirida pelo indivíduo através da educação escolar", pois o que é inato é próprio 
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do indivíduo desde o nascimento, não adquirido. A afirmativa II é FALSA, pois os trechos "não afetam 
o ensino" e "deve-se evitar refletir" tornam a assertiva incorreta. 

26302 795778 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26331 826587 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "sendo inata e adquirida pelo indivíduo através da educação 
escolar" não encontra uma ideia equivalente no texto. Destaca-se, ainda, que o conceito de "inata" 
é oposto ao de "adquirida pelo indivíduo através da educação escolar", pois o que é inato é próprio 
do indivíduo desde o nascimento, não adquirido. A afirmativa II é FALSA, pois os trechos "não afetam 
o ensino" e "deve-se evitar refletir" tornam a assertiva incorreta. 

26436 864272 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26502 862713 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26558 846158 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "sendo inata e adquirida pelo indivíduo através da educação 
escolar" não encontra uma ideia equivalente no texto. Destaca-se, ainda, que o conceito de "inata" 
é oposto ao de "adquirida pelo indivíduo através da educação escolar", pois o que é inato é próprio 
do indivíduo desde o nascimento, não adquirido. A afirmativa II é FALSA, pois os trechos "não afetam 
o ensino" e "deve-se evitar refletir" tornam a assertiva incorreta. 

26583 785799 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "sendo inata e adquirida pelo indivíduo através da educação 
escolar" não encontra uma ideia equivalente no texto. Destaca-se, ainda, que o conceito de "inata" 
é oposto ao de "adquirida pelo indivíduo através da educação escolar", pois o que é inato é próprio 
do indivíduo desde o nascimento, não adquirido. A afirmativa II é FALSA, pois os trechos "não afetam 
o ensino" e "deve-se evitar refletir" tornam a assertiva incorreta. 

26585 873736 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "sendo inata e adquirida pelo indivíduo através da educação 
escolar" não encontra uma ideia equivalente no texto. Destaca-se, ainda, que o conceito de "inata" 
é oposto ao de "adquirida pelo indivíduo através da educação escolar", pois o que é inato é próprio 
do indivíduo desde o nascimento, não adquirido. A afirmativa II é FALSA, pois os trechos "não afetam 
o ensino" e "deve-se evitar refletir" tornam a assertiva incorreta. 

26597 787430 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "sendo inata e adquirida pelo indivíduo através da educação 
escolar" não encontra uma ideia equivalente no texto. Destaca-se, ainda, que o conceito de "inata" 
é oposto ao de "adquirida pelo indivíduo através da educação escolar", pois o que é inato é próprio 
do indivíduo desde o nascimento, não adquirido. A afirmativa II é FALSA, pois os trechos "não afetam 
o ensino" e "deve-se evitar refletir" tornam a assertiva incorreta. 

26694 752459 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
16 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 
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26450 880920 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "sendo inata e adquirida pelo indivíduo através da educação 
escolar" não encontra uma ideia equivalente no texto. Destaca-se, ainda, que o conceito de "inata" 
é oposto ao de "adquirida pelo indivíduo através da educação escolar", pois o que é inato é próprio 
do indivíduo desde o nascimento, não adquirido. A afirmativa II é FALSA, pois os trechos "não afetam 
o ensino" e "deve-se evitar refletir" tornam a assertiva incorreta. 

25431 867694 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
19 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta". Recurso deferido. As 
assertivas I, II e III da questão 19 da prova de Conhecimentos Gerais - Português dos cargos de nível 
fundamental são FALSAS. As assertivas I e III estão em contradição com o texto. A assertiva II é falsa 
pois, no texto, é possível identificar a ideia de que a escola tem o desafio de trabalhar com crianças 
e adolescentes de maneira responsável e comprometida, do ponto de vista MORAL, não ético (2º 
parágrafo do texto). 

25538 878611 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
21 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "desestimulam a organização de projetos sociais e ambientais 
de qualquer tipo" torna a assertiva incorreta. 

25722 856601 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
21 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "desestimulam a organização de projetos sociais e ambientais 
de qualquer tipo" torna a assertiva incorreta. 

26265 750863 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

25489 870214 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
23 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois a máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas. 

25376 858761 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

25690 796073 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

25741 829917 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "sendo dispensável a utilização de equipamento de proteção 
individual ou de óculos de segurança" torna a assertiva incorreta. 

25857 822794 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
24 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: materiais de limpeza. 

25884 822139 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
24 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 
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25913 795596 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

25927 751125 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

25944 823792 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

25967 827485 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26003 878374 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26018 788485 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26030 834025 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26049 786598 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26058 884159 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26078 851192 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26129 818462 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26144 818532 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26151 818271 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
24 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 
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26157 859576 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26160 820677 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26254 818172 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26263 823576 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26281 845401 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26304 795778 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26306 794894 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "embalagens, garrafas" torna a assertiva incorreta, visto que a 
maioria das embalagens ou garrafas são feitas de matéria orgânica. 

26333 826587 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "embalagens, garrafas" torna a assertiva incorreta, visto que a 
maioria das embalagens ou garrafas são feitas de matéria orgânica. A afirmativa II é FALSA, o trecho 
"sendo dispensável a utilização de equipamento de proteção individual ou de óculos de segurança" 
torna a assertiva incorreta. 

26439 864272 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26482 861825 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26505 862713 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26567 846158 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "embalagens, garrafas" torna a assertiva incorreta, visto que a 
maioria das embalagens ou garrafas são feitas de matéria orgânica. 

26598 787430 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "embalagens, garrafas" torna a assertiva incorreta, visto que a 
maioria das embalagens ou garrafas são feitas de matéria orgânica. A afirmativa II é FALSA, o trecho 
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"sendo dispensável a utilização de equipamento de proteção individual ou de óculos de segurança" 
torna a assertiva incorreta. 

26609 873736 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "embalagens, garrafas" torna a assertiva incorreta, visto que a 
maioria das embalagens ou garrafas são feitas de matéria orgânica. 

26671 829247 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, o trecho "sendo dispensável a utilização de equipamento de proteção 
individual ou de óculos de segurança" torna a assertiva incorreta. 

26695 752459 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

25292 857146 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
25 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois os consumidores devem adotar hábitos de adquirir produtos que sejam 
reutilizáveis. Assim, usar o termo "descartáveis" torna a assertiva incorreta. 

26268 750863 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26244 818462 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o avental protege contra algumas consequências de certos tipos 
de acidentes mecânicos. 

26271 818532 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o avental protege contra algumas consequências de certos tipos 
de acidentes mecânicos. 

25971 858761 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
33 INDEFERIDO 

Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 33 é a letra a) "As duas afirmativas são 
verdadeiras". 

25853 750824 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

25703 834199 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
37 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: “De acordo com o art. 158 da Lei 
6.514/77, que torna obrigatória a utilização de EPIs quando houver riscos na função, constitui ato 
faltoso do empregado a recusa injustificada". 

26606 872369 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
37 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: “De acordo com o art. 158 da Lei 
6.514/77, que torna obrigatória a utilização de EPIs quando houver riscos na função, constitui ato 
faltoso do empregado a recusa injustificada". 

25197 850277 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
38 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "impedir que acidentes ocorram no ambiente de trabalho" não 
encontra uma ideia equivalente no texto, o que torna a assertiva incorreta. O EPI não impede o 
acidente, ele reduz o impacto dos mesmos. 



PÁGINA 59 DE 147 • RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO PARA O MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS (2019) 

RECURSO INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO RESPOSTA 

26093 786598 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26248 818462 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
38 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "impedir que acidentes ocorram no ambiente de trabalho" não 
encontra uma ideia equivalente no texto, o que torna a assertiva incorreta. O EPI não impede o 
acidente, ele reduz o impacto dos mesmos. 

26272 818532 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
38 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "impedir que acidentes ocorram no ambiente de trabalho" não 
encontra uma ideia equivalente no texto, o que torna a assertiva incorreta. O EPI não impede o 
acidente, ele reduz o impacto dos mesmos. 

26588 785799 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
38 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "impedir que acidentes ocorram no ambiente de trabalho" não 
encontra uma ideia equivalente no texto, o que torna a assertiva incorreta. O EPI não impede o 
acidente, ele reduz o impacto dos mesmos. 

25170 818837 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
40 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "impedindo a ocorrência de acidentes de trabalho" não encontra 
uma ideia equivalente no texto, o que torna a assertiva incorreta. No texto não há a afirmação de 
que o EPI evita o acidente, ele apenas protege o trabalhador contra os perigos dos acidentes ou 
doenças 

26053 786598 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
40 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "apesar de não comprometerem a capacidade de trabalho... 
causam aumento do absenteísmo" não encontra uma ideia equivalente no texto, o que torna a 
assertiva incorreta. 

26515 862712 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

26590 785799 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

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

25146 818837 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
41 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "ficam absolutamente incapazes de proceder com a reciclagem 
de qualquer tipo de resíduo sólido" torna a assertiva incorreta. Temas: noções de conservação e 
limpeza / cuidados com o lixo: recolhimento e destinação / reciclagem e preservação ambiental. A 
afirmativa II é FALSA, pois as ideias presentes na assertiva não estão presentes no texto. 

26217 751157 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
43 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "elimina a necessidade de serviços públicos de coleta de lixo" 
torna a assertiva falsa, dado que essa ideia não está presente no texto. 

26219 787453 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
43 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "elimina a necessidade de serviços públicos de coleta de lixo" 
torna a assertiva falsa, dado que essa ideia não está presente no texto. 

25760 843007 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
45 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "O lixo é sem 
dúvidas um dos maiores problemas sociais da atualidade e está associado a problemas como: 
doenças (cólera, disenteria, febre tifoide, filariose etc.), poluição dos mananciais, contaminação do 
ar, assoreamentos e presença de vetores". 
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26684 859243 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
46 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "Para que possa 
ser reaproveitado, o lixo precisa ser separado. Assim, os materiais podem ser reconhecidos e 
reutilizados(...)". 

26548 857384 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
49 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "Nesse ponto, é 
importante definir algumas metas para os processos identificados como críticos. Pode-se, como 
exemplo, definir qual seria o tempo ideal para que determinado processo de limpeza seja feito, ou 
qual seria o gasto máximo aceitável de produtos de limpeza ao realizar a higienização de determinada 
área da organização". 

24999 825930 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
50 INDEFERIDO 

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

25083 820920 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
50 INDEFERIDO 

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

25123 827452 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
50 INDEFERIDO 

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

25125 827452 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
50 INDEFERIDO 

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

25127 827452 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
50 INDEFERIDO 

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

25134 827452 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
50 INDEFERIDO 

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

25148 846012 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
50 INDEFERIDO 

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

25607 837372 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
50 INDEFERIDO 

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

25888 834637 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
50 INDEFERIDO 

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

25765 819324 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
50 INDEFERIDO 

O concurso público foi realizado obedecendo ao horário previsto em edital. Os horários de início e 
término das provas deve ser obedecido por todos os candidatos. O candidato deve administrar o 
próprio tempo de realização dos exames, reservando tempo adequado para a resolução das questões 
e preenchimento do cartão resposta. É proibido realizar marcações no cartão resposta após o 
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término do exame. A instrução nº 6 da capa do caderno de provas determina: "6. Reserve tempo 
suficiente para marcar seu Cartão de Respostas". 

25350 841296 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25485 860441 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

26130 858548 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

26602 858548 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

26603 858548 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25158 786548 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
N/I INDEFERIDO A prova continha questões claras e coerentes, abordando os temas previstos em edital. 

25203 859576 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
N/I INDEFERIDO 

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

26007 822991 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
N/I INDEFERIDO 

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

26008 822991 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
N/I INDEFERIDO 

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

26269 795356 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
N/I INDEFERIDO A prova continha questões claras e coerentes, abordando os temas previstos em edital. 

26528 820024 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
N/I INDEFERIDO A prova continha questões claras e coerentes, abordando os temas previstos em edital. 

26680 838573 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
N/I INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 
recurso por parte da banca. 
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26753 874734 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
N/I INDEFERIDO 

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

25426 851864 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
N/I INDEFERIDO 

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

25221 752887 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
N/I INDEFERIDO 

O concurso público foi realizado obedecendo ao horário previsto em edital. Os horários de início e 
término das provas deve ser obedecido por todos os candidatos. O candidato deve administrar o 
próprio tempo de realização dos exames, reservando tempo adequado para a resolução das questões 
e preenchimento do cartão resposta. É proibido realizar marcações no cartão resposta após o 
término do exame. A instrução nº 6 da capa do caderno de provas determina: "6. Reserve tempo 
suficiente para marcar seu Cartão de Respostas". 

25222 818519 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
N/I INDEFERIDO 

A concessão da isenção da taxa de inscrição foi realizada em conformidade com as regras previstas 
em edital. 

26541 857384 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
APOIO E ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAIS 
N/I INDEFERIDO 

Os cadernos de questões objetivas foram confeccionados em conformidade com as especificações 
da contratante. No edital, o item 37 do CAPÍTULO 15. DAS PROVAS OBJETIVAS determina: "37. Ao 
terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha defeito, o 
(a) candidato (a) deverá notificar o fiscal de sala para que o mesmo tome as providências cabíveis". 
Todos os prédios de aplicação de provas objetivas possuem reserva de cadernos de questões para 
garantir a substituição dos mesmos, a pedido do candidato. 

25244 883624 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
2 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. As questões citadas pelo candidato se encontram claras e coerentes, abordando 
tema previsto em edital. Embora um trecho do anunciado apresente similaridade com outra questão, 
o inteiro teor das mesmas é exclusivo e diferente entre si. 

25308 873889 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
3 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois são 6 categorias de sinais previstas no Código de Trânsito Brasileiro (art. 
87): verticais; horizontais; dispositivos de sinalização auxiliar; luminosos; sonoros; gestos do agente 
de trânsito e do condutor. 

25334 873889 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 67-C, § 1º da Lei nº 9.503/97 - Código 
de Trânsito Brasileiro. 

25265 883624 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
17 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. As questões citadas pelo candidato se encontram claras e coerentes, abordando 
tema previsto em edital. Embora um trecho do anunciado apresente similaridade com outra questão, 
o inteiro teor das mesmas é exclusivo e diferente entre si. 

25040 824326 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
19 DEFERIDO 

Novo gabarito "a) As duas afirmativas são verdadeiras". Recurso deferido. A assertiva II da questão 
19 da prova para o cargo de CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS ESCOLARES é VERDADEIRA de acordo com 
o artigo 29, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 

25357 873985 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
19 DEFERIDO 

Novo gabarito "a) As duas afirmativas são verdadeiras". Recurso deferido. A assertiva II da questão 
19 da prova para o cargo de CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS ESCOLARES é VERDADEIRA de acordo com 
o artigo 29, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 
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25373 873889 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
19 DEFERIDO 

Novo gabarito "a) As duas afirmativas são verdadeiras". Recurso deferido. A assertiva II da questão 
19 da prova para o cargo de CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS ESCOLARES é VERDADEIRA de acordo com 
o artigo 29, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 

25618 851566 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
19 DEFERIDO 

Novo gabarito "a) As duas afirmativas são verdadeiras". Recurso deferido. A assertiva II da questão 
19 da prova para o cargo de CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS ESCOLARES é VERDADEIRA de acordo com 
o artigo 29, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 

25625 869656 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
19 DEFERIDO 

Novo gabarito "a) As duas afirmativas são verdadeiras". Recurso deferido. A assertiva II da questão 
19 da prova para o cargo de CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS ESCOLARES é VERDADEIRA de acordo com 
o artigo 29, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 

25859 859284 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
19 DEFERIDO 

Novo gabarito "a) As duas afirmativas são verdadeiras". Recurso deferido. A assertiva II da questão 
19 da prova para o cargo de CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS ESCOLARES é VERDADEIRA de acordo com 
o artigo 29, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 

26574 881795 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
19 DEFERIDO 

Novo gabarito "a) As duas afirmativas são verdadeiras". Recurso deferido. A assertiva II da questão 
19 da prova para o cargo de CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS ESCOLARES é VERDADEIRA de acordo com 
o artigo 29, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 

26744 867602 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
19 DEFERIDO 

Novo gabarito "a) As duas afirmativas são verdadeiras". Recurso deferido. A assertiva II da questão 
19 da prova para o cargo de CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS ESCOLARES é VERDADEIRA de acordo com 
o artigo 29, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 

24991 824326 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
19 DEFERIDO 

Novo gabarito "a) As duas afirmativas são verdadeiras". Recurso deferido. A assertiva II da questão 
19 da prova para o cargo de CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS ESCOLARES é VERDADEIRA de acordo com 
o artigo 29, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 

25277 883624 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
24 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. As questões citadas pelo candidato se encontram claras e coerentes, abordando 
tema previsto em edital. Embora um trecho do anunciado apresente similaridade com outra questão, 
o inteiro teor das mesmas é exclusivo e diferente entre si. 

25384 873889 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "qualquer veículo movido por motor a combustão" torna a 
assertiva incorreta, visto que o CTB e o texto não se referem a barcos ou aviões, por exemplo. 

26286 828522 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "qualquer veículo movido por motor a combustão" torna a 
assertiva incorreta, visto que o CTB e o texto não se referem a barcos ou aviões, por exemplo. 

24986 873889 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
37 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25037 824326 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
37 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25623 851566 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
37 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25645 869656 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
37 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 
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25844 859284 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
37 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

26745 867602 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
37 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores 
apresentados no texto da assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. 
Média final: 1,80m. Diferença: 5 cm. 

25632 851566 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
41 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma, com certeza que a sensação de impunidade é a 
principal causa da violência: “aumentar a sensação de injustiça e impunidade, que é, talvez, a 
principal causa da violência”. 

25250 883624 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

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

25635 851566 
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS 

ESCOLARES 
44 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não cita os dois fatos como efeitos da globalização. A afirmativa 
II é FALSA, pois o texto não traz esse tipo de abordagem. 

25783 821657 CONTADOR (A) 8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois concessão de garantia é o compromisso de ADIMPLÊNCIA de obrigação 
financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada, conforme 
dispõe o Art. 29, IV da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000). 

25470 844395 CONTADOR (A) 35 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o volume de uma esfera é 4/3 x Pi x r³. Assim, temos: 4/3 * 3,14 * 
3³ = 113,04 m³. 

25113 834832 CONTADOR (A) 44 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 44 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25788 821657 CONTADOR (A) 48 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois os conceitos estão trocados. 

26360 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 1 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. Recurso deferido. A 
assertiva I da questão 1 da prova de Conhecimentos Gerais - Informática (nível superior) é FALSA, 
pois a sintaxe da fórmula CORRESP, no exemplo da assertiva, usa a vírgula, quando a forma correta e 
usual utiliza ponto e vírgula. 

26364 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 3 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a área do triangulo é dada por: B x H / 2. Assim, temos: 37 m x 91 
m / 2 = 1.683,5 m². 

26366 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 13 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois Descartes só é citado no exemplo do primeiro parágrafo. 

26577 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 13 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois Descartes só é citado no exemplo do primeiro parágrafo. 

25233 857651 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

26579 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 15 INDEFERIDO Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 15 é a letra d) "As duas afirmativas são falsas". 
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25085 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 16 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 
recurso por parte da banca. 

25111 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 16 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 
recurso por parte da banca. 

26367 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "apesar de não garantir" torna a assertiva incorreta. A afirmativa 
II é FALSA, pois os trechos "acima do custo e fora do prazo" e "economia de recursos" torna a assertiva 
incorreta. A afirmativa III é FALSA, pois o trecho "agravando o desperdício de tempo" torna a assertiva 
incorreta. 

25088 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 20 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 
recurso por parte da banca. 

25115 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 20 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 
recurso por parte da banca. 

26369 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 20 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 20 é a letra d) "As duas afirmativas são 
verdadeiras". 

26600 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 20 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 20 é a letra d) "As duas afirmativas são 
verdadeiras". 

26581 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 22 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 22 é a letra b) A afirmativa I é verdadeira, e a II 
é falsa. 

26586 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 25 INDEFERIDO Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 25 é a letra d) "As duas afirmativas são falsas". 

26589 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 28 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 28 é a letra A) "As duas afirmativas são 
verdadeiras". 

26595 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 29 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 29 é a letra b) A afirmativa I é verdadeira, e a II 
é falsa. 

26599 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 32 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 32 é a letra c) A afirmativa II é verdadeira, e a I 
é falsa. 

25090 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 37 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 37 é a letra A) "As duas afirmativas são 
verdadeiras". 

25116 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 37 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 37 é a letra A) "As duas afirmativas são 
verdadeiras". 

26371 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 37 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 37 é a letra A) "As duas afirmativas são 
verdadeiras". 

25093 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 38 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25117 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 38 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25666 840015 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 38 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa II é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "DICAS PARA COMEÇAR A PRÁTICA 
DE ATIVIDADE FÍSICA (...) Comece com uma atividade que não exige alto preparo físico". 

25674 840015 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 38 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa II é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "DICAS PARA COMEÇAR A PRÁTICA 
DE ATIVIDADE FÍSICA (...) Comece com uma atividade que não exige alto preparo físico". 
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26610 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 38 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 38 é a letra c) A afirmativa II é verdadeira, e a I 
é falsa. 

25094 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 39 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25118 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 39 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26613 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 39 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 39 é a letra A) "As duas afirmativas são 
verdadeiras". 

25095 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 41 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25119 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 41 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26615 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 41 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 41 é a letra A) "As duas afirmativas são 
verdadeiras". 

25096 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 42 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25120 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 42 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26619 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 42 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 42 é a letra b) A afirmativa I é verdadeira, e a II 
é falsa. 

25098 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 43 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25121 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 43 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25672 840015 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 43 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa II é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "DICAS PARA COMEÇAR A PRÁTICA 
DE ATIVIDADE FÍSICA (...) Pratique uma atividade física perto de casa, que não exija grandes 
deslocamentos, o que ajuda na manutenção desse hábito". 

26622 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 43 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 43 é a letra A) "As duas afirmativas são 
verdadeiras". 

25100 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 45 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25126 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 45 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26625 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 45 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 45 é a letra A) "As duas afirmativas são 
verdadeiras". 

25101 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 47 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25128 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 47 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26628 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 47 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 47 é a letra b) A afirmativa I é verdadeira, e a II 
é falsa. 

25103 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 48 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25130 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 48 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26632 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 48 INDEFERIDO Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 48 é a letra d) As duas afirmativas são falsas. 

25105 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 49 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25132 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 49 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 
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26635 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 49 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 49 é a letra A) "As duas afirmativas são 
verdadeiras". 

25107 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 50 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25135 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 50 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26638 857674 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 50 INDEFERIDO Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 50 é a letra d) As duas afirmativas são falsas. 

25368 820730 ENFERMEIRO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao utilizar o atalho Ctrl + Shift com uma tecla de direção no Word 
2019 é possível selecionar um bloco de texto. 

26123 829336 ENFERMEIRO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao utilizar o atalho Ctrl + Shift com uma tecla de direção no Word 
2019 é possível selecionar um bloco de texto. 

25723 828995 ENFERMEIRO (A) 3 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o volume de uma esfera é 4/3 x Pi x r³. Assim, temos: 4/3 * 3,14 * 
7³ = 1.436,03 m³. 

25372 820730 ENFERMEIRO (A) 5 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, um número primo não pode ser par (196). 

25724 828995 ENFERMEIRO (A) 5 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois (213 - 38) / 213 = 21,71%. 

25842 829336 ENFERMEIRO (A) 5 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, um número primo não pode ser par (196). 

26237 860430 ENFERMEIRO (A) 10 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "d) Todas as afirmativas estão corretas". Recurso deferido. A 
assertiva I da questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Informática é VERDADEIRA, de acordo 
com o site oficial da Microsoft (support.office.com), pois, de fato, a função DATA.VALOR, no Excel 
2019, converte uma data na forma de texto em um número de série. 

26316 820941 ENFERMEIRO (A) 10 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "d) Todas as afirmativas estão corretas". Recurso deferido. A 
assertiva I da questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Informática é VERDADEIRA, de acordo 
com o site oficial da Microsoft (support.office.com), pois, de fato, a função DATA.VALOR, no Excel 
2019, converte uma data na forma de texto em um número de série. 

26074 850782 ENFERMEIRO (A) 12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a autora explorou, no texto, o processo de luto e como as pessoas 
lidam com ele. Além disso, direcionou-se para a questão do luto complicado, que ocorre quando não 
se sabe lidar com a questão, conforme se infere do seguinte trecho do texto: "Quando por algum 
motivo o indivíduo não consegue passar por essa fase, ele entra no chamado “luto complicado”." 

26238 860430 ENFERMEIRO (A) 12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a autora explorou, no texto, o processo de luto e como as pessoas 
lidam com ele. Além disso, direcionou-se para a questão do luto complicado, que ocorre quando não 
se sabe lidar com a questão, conforme se infere do seguinte trecho do texto: "Quando por algum 
motivo o indivíduo não consegue passar por essa fase, ele entra no chamado “luto complicado”." 

26741 877307 ENFERMEIRO (A) 12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a autora explorou, no texto, o processo de luto e como as pessoas 
lidam com ele. Além disso, direcionou-se para a questão do luto complicado, que ocorre quando não 
se sabe lidar com a questão, conforme se infere do seguinte trecho do texto: "Quando por algum 
motivo o indivíduo não consegue passar por essa fase, ele entra no chamado “luto complicado”." 

25156 829336 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois a perda, no caso citado, é progressiva, segundo o texto. 

26077 850782 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois a perda, no caso citado, é progressiva, segundo o texto. 

25333 878493 ENFERMEIRO (A) 14 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois a entrevistada não aponta que existe tempo adequado. 
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26239 860430 ENFERMEIRO (A) 14 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a autora explorou, no texto, o processo de luto e como as pessoas 
lidam com ele. Além disso, direcionou-se para a questão do luto complicado, que ocorre quando não 
se sabe lidar com a questão. 

26724 864035 ENFERMEIRO (A) 14 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois a entrevistada não aponta que existe tempo adequado. 

26664 864035 ENFERMEIRO (A) 15 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois superar a perda e seguir em frente não é “luto inibido”. 

26705 875104 ENFERMEIRO (A) 16 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "Os repasses 
federais vêm caindo nos últimos tempos. Não levam em conta aumento da população, nem o 
aumento do desemprego que joga mais pessoas no SUS, nem o envelhecimento da população, com 
consequente aumento das doenças crônicas. Também não considera os avanços tecnológicos, que 
custam caro". 

26084 850782 ENFERMEIRO (A) 17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme se infere do seguinte trecho do texto: "Segundo o presidente 
do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Leonardo Vilela, as verbas federais são 
“absolutamente insuficientes” para custear o sistema público, o que vem obrigando os estados e os 
municípios a ampliarem sua participação. Isso, conforme Vilela, resulta em hospitais privados 
conveniados quebrando, filantrópicos endividados e atendimento precário nos hospitais públicos". 

26710 864035 ENFERMEIRO (A) 17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme se infere do seguinte trecho do texto: "Segundo o presidente 
do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Leonardo Vilela, as verbas federais são 
“absolutamente insuficientes” para custear o sistema público, o que vem obrigando os estados e os 
municípios a ampliarem sua participação. Isso, conforme Vilela, resulta em hospitais privados 
conveniados quebrando, filantrópicos endividados e atendimento precário nos hospitais públicos". 

26721 875104 ENFERMEIRO (A) 17 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, conforme o seguinte trecho do texto: “A revitalização do Sistema 
Único de Saúde (SUS), responsável pelo atendimento exclusivo de cerca de 75% da população 
brasileira, hoje estimada em 208,5 milhões de pessoas, está entre os principais desafios do próximo 
presidente da República(...)”. 

25052 818352 ENFERMEIRO (A) 18 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme o seguinte trecho do texto: "Entre os procedimentos mais 
frequentes, ao longo do ano passado, estão, por exemplo, consulta médica em atenção básica e 
especializada, visita domiciliar, administração de medicamentos em atenção básica e especializada, 
aferição de pressão arterial e atendimento médico em UPA (Unidade de Pronto Atendimento)". 

26091 850782 ENFERMEIRO (A) 18 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme o seguinte trecho do texto: "Entre os procedimentos mais 
frequentes, ao longo do ano passado, estão, por exemplo, consulta médica em atenção básica e 
especializada, visita domiciliar, administração de medicamentos em atenção básica e especializada, 
aferição de pressão arterial e atendimento médico em UPA (Unidade de Pronto Atendimento)". 

25138 829336 ENFERMEIRO (A) 19 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "Os repasses 
federais vêm caindo nos últimos tempos. (...) Também não considera os avanços tecnológicos, que 
custam caro". 

25597 849770 ENFERMEIRO (A) 19 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o presidente do Conass é Leonardo Vilela. A afirmativa III é FALSA, pois 
Leonardo Vilela é o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). 
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26094 850782 ENFERMEIRO (A) 19 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "Os repasses 
federais vêm caindo nos últimos tempos. (...) Também não considera os avanços tecnológicos, que 
custam caro". 

26323 819616 ENFERMEIRO (A) 19 INDEFERIDO 
A afirmativa III é FALSA, pois Leonardo Vilela é o presidente do Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass). 

26132 843752 ENFERMEIRO (A) 21 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Lei Municipal nº 1.240, 
20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Palmeira dos Índios/AL. 

26133 843752 ENFERMEIRO (A) 22 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Lei Municipal nº 1.240, 
20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Palmeira dos Índios/AL. 

26135 843752 ENFERMEIRO (A) 23 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Lei Municipal nº 1.240, 
20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Palmeira dos Índios/AL. 

26733 864035 ENFERMEIRO (A) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois atende ao disposto no Art. 45 da Lei Municipal nº 1.240, 20 de 
novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira 
dos Índios/AL. 

26136 843752 ENFERMEIRO (A) 24 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Lei Municipal nº 1.240, 
20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Palmeira dos Índios/AL. 

25305 817873 ENFERMEIRO (A) 26 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as disposições do Curso Básico de Vigilância 
Epidemiológica do Ministério da Saúde. Ademais, o art. 3º, §3º da Portaria citada pelo (a) candidato 
(a) assegura que "A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação 
compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha 
conhecimento". Salienta-se que a notificação compulsória consiste na comunicação à autoridade 
competente sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de determinadas doenças, agravos ou 
eventos de saúde pública. 

25349 878493 ENFERMEIRO (A) 26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as disposições do Curso Básico de Vigilância 
Epidemiológica do Ministério da Saúde. 

25421 876759 ENFERMEIRO (A) 26 INDEFERIDO 
A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: Cadernos de Atenção Básica- 
Doenças Respiratórias Crônicas, do Ministério da Saúde. 

26475 837872 ENFERMEIRO (A) 26 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as disposições do Curso Básico de Vigilância 
Epidemiológica do Ministério da Saúde. Ademais, o art. 3º, §3º da Portaria citada pelo (a) candidato 
(a) assegura que "A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação 
compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha 
conhecimento". 

26556 865435 ENFERMEIRO (A) 26 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as disposições do Curso Básico de Vigilância 
Epidemiológica do Ministério da Saúde. Ademais, o art. 3º, §3º da Portaria citada pelo (a) candidato 
(a) assegura que "A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação 
compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha 
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conhecimento". Salienta-se que a notificação compulsória consiste na comunicação à autoridade 
competente sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de determinadas doenças, agravos ou 
eventos de saúde pública. 

26627 856326 ENFERMEIRO (A) 26 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as disposições do Curso Básico de Vigilância 
Epidemiológica do Ministério da Saúde. Ademais, o art. 3º, §3º da Portaria citada pelo (a) candidato 
(a) assegura que "A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação 
compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha 
conhecimento". Salienta-se que a notificação compulsória consiste na comunicação à autoridade 
competente sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de determinadas doenças, agravos ou 
eventos de saúde pública. 

25570 834161 ENFERMEIRO (A) 28 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 28 é a letra A) "As duas afirmativas são 
verdadeiras". 

26315 837627 ENFERMEIRO (A) 28 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as disposições éticas aplicáveis aos servidores 
públicos. 

26737 875104 ENFERMEIRO (A) 28 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as disposições éticas aplicáveis aos servidores 
públicos. 

25360 878493 ENFERMEIRO (A) 30 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a definição adotada pelo Ministério da Saúde. 

26483 837872 ENFERMEIRO (A) 30 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a definição adotada pelo Ministério da Saúde. 
A assertiva não exclui a possibilidade de outras pessoas ou entes participarem do debate acerca das 
melhorias nas condições de saúde. 

26568 874195 ENFERMEIRO (A) 30 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o Diabetes Tipo 2 normalmente vem acompanhado de outros 
problemas de saúde, como obesidade, sobrepeso, sedentarismo, dentre outros. Dessa forma, no seu 
tratamento, as mudanças no estilo de vida, como a perda de peso, quando necessária, e prática de 
atividade física, devem ser as primeiras ações realizadas e constantemente revisadas. 

25583 849770 ENFERMEIRO (A) 33 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta atribuições que os profissionais de enfermagem podem 
desempenhar, quando estão em uma função administrativa. A assertiva não exclui outras 
funções/atribuições atinentes a esses profissionais. 

26731 875104 ENFERMEIRO (A) 34 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por 
hiperglicemia. 

25377 878493 ENFERMEIRO (A) 36 INDEFERIDO 
Recurso indeferido. Na possibilidade do paciente ser pessoa com deficiência, como citado no recurso, 
a atividade física pode ser adaptada. 

26573 874195 ENFERMEIRO (A) 36 INDEFERIDO 
Recurso indeferido. Na possibilidade do paciente ser pessoa com deficiência, como citado no recurso, 
a atividade física pode ser adaptada. 

25205 822226 ENFERMEIRO (A) 37 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSO, pois sua base é a notificação de casos suspeitos e/ou confirmados de doenças, 
inclusive aquelas de notificação compulsória. 

25365 861024 ENFERMEIRO (A) 39 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois após a alta hospitalar do paciente que se encontrava em 
isolamento, deve-se também fazer a limpeza de todo o ambiente (limpeza terminal): teto, paredes, 
piso e banheiro. A assertiva não exclui a possibilidade de a limpeza terminal também ser realizada 
em outros casos. 
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25423 864817 ENFERMEIRO (A) 39 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois após a alta hospitalar do paciente que se encontrava em 
isolamento, deve-se também fazer a limpeza de todo o ambiente (limpeza terminal): teto, paredes, 
piso e banheiro. A assertiva não exclui a possibilidade de a limpeza terminal também ser realizada 
em outros casos. 

25190 829336 ENFERMEIRO (A) 44 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "Ou seja, o 
profissional de saúde pode auxiliar a mulher ou a família a escolher o método de planejamento 
familiar mais adequado, assim como dar apoio à utilização eficaz desse método e a resolver os 
problemas dos usuários dos serviços". 

24970 829336 ENFERMEIRO (A) N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25240 829336 ENFERMEIRO (A) N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25371 829336 ENFERMEIRO (A) N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25380 879677 ENFERMEIRO (A) OBSTETRA 14 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois a entrevistada não aponta que existe tempo adequado. 

25383 879677 ENFERMEIRO (A) OBSTETRA 28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a transmissão do HIV e, por consequência da AIDS, pode acontecer 
da mãe infectada para seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação. 

25388 879677 ENFERMEIRO (A) OBSTETRA 34 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a transmissão do HIV e, por consequência da AIDS, pode 
acontecer pelo sangue de portadores da doença. 

25394 879677 ENFERMEIRO (A) OBSTETRA 37 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o exame de Papanicolau também é capaz de identificar infecções 
causadas por vírus no colo do útero. A assertiva não afirma que verrugas genitais e herpes estão 
localizadas no colo do útero. 

25399 879677 ENFERMEIRO (A) OBSTETRA 38 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois essa lei considera que o indivíduo possui responsabilidade sobre a própria 
saúde, conforme disposto no art. 2º, § 2º da Lei Nº 8.080/90. 

25400 879677 ENFERMEIRO (A) OBSTETRA 40 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o HPV (sigla em inglês para Papilomavírus Humano) é um vírus que 
infecta pele ou mucosas (oral, genital ou anal), tanto de homens quanto de mulheres. 

26051 843347 ENGENHEIRO (A) CIVIL 1 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. Recurso deferido. A 
assertiva I da questão 1 da prova de Conhecimentos Gerais - Informática (nível superior) é FALSA, 
pois a sintaxe da fórmula CORRESP, no exemplo da assertiva, usa a vírgula, quando a forma correta e 
usual utiliza ponto e vírgula. A afirmativa III é VERDADEIRA. O atalho apresentado na assertiva não 
tem sua utilização restrita ao Word 2019. 

26381 842775 ENGENHEIRO (A) CIVIL 1 DEFERIDO 

Recurso deferido. A assertiva I da questão 1 da prova de Conhecimentos Gerais - Informática (nível 
superior) é FALSA, pois a sintaxe da fórmula CORRESP, no exemplo da assertiva, usa a vírgula, quando 
a forma correta e usual utiliza ponto e vírgula. A afirmativa III é VERDADEIRA. O atalho apresentado 
na assertiva não tem sua utilização restrita ao Word 2019. 

26696 862829 ENGENHEIRO (A) CIVIL 1 DEFERIDO 

Recurso deferido. A assertiva I da questão 1 da prova de Conhecimentos Gerais - Informática (nível 
superior) é FALSA, pois a sintaxe da fórmula CORRESP, no exemplo da assertiva, usa a vírgula, quando 
a forma correta e usual utiliza ponto e vírgula. A afirmativa III é VERDADEIRA. O atalho apresentado 
na assertiva não tem sua utilização restrita ao Word 2019. 

25045 863023 ENGENHEIRO (A) CIVIL 1 DEFERIDO 
Recurso deferido. A assertiva I da questão 1 da prova de Conhecimentos Gerais - Informática (nível 
superior) é FALSA, pois a sintaxe da fórmula CORRESP, no exemplo da assertiva, usa a vírgula, quando 
a forma correta e usual utiliza ponto e vírgula. 
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25337 818153 ENGENHEIRO (A) CIVIL 1 DEFERIDO 
Recurso deferido. A assertiva I da questão 1 da prova de Conhecimentos Gerais - Informática (nível 
superior) é FALSA, pois a sintaxe da fórmula CORRESP, no exemplo da assertiva, usa a vírgula, quando 
a forma correta e usual utiliza ponto e vírgula. 

26643 821535 ENGENHEIRO (A) CIVIL 1 DEFERIDO 
Recurso deferido. A assertiva I da questão 1 da prova de Conhecimentos Gerais - Informática (nível 
superior) é FALSA, pois a sintaxe da fórmula CORRESP, no exemplo da assertiva, usa a vírgula, quando 
a forma correta e usual utiliza ponto e vírgula. 

25329 818153 ENGENHEIRO (A) CIVIL 1 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA. O atalho apresentado na assertiva não tem sua utilização restrita ao 
Word 2019. 

25166 751525 ENGENHEIRO (A) CIVIL 2 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 123 / (123 - 14) = 1,1284 ou +12,84%. 

25274 878010 ENGENHEIRO (A) CIVIL 2 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 123 / (123 - 14) = 1,1284 ou +12,84%. 

25429 830023 ENGENHEIRO (A) CIVIL 6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o volume de uma esfera é 4/3 x Pi x r³. Assim, temos: 4/3 * 3,14 * 
3³ = 113,04 m³. 

25397 830672 ENGENHEIRO (A) CIVIL 8 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao utilizar o atalho Ctrl + Seta para a direita, no Word 2019, é 
possível mover o cursor para o início da próxima palavra. 

25046 863023 ENGENHEIRO (A) CIVIL 10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, no Windows 10, para abrir o próximo menu à esquerda ou fechar 
um submenu o usuário pode pressionar seta para a esquerda. 

25266 818153 ENGENHEIRO (A) CIVIL 10 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

25495 837641 ENGENHEIRO (A) CIVIL 10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, no Windows 10, para abrir o próximo menu à esquerda ou fechar 
um submenu o usuário pode pressionar seta para a esquerda. 

25865 826824 ENGENHEIRO (A) CIVIL 10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, no Windows 10, para abrir o próximo menu à esquerda ou fechar 
um submenu o usuário pode pressionar seta para a esquerda. 

26387 842775 ENGENHEIRO (A) CIVIL 10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, no Windows 10, para abrir o próximo menu à esquerda ou fechar 
um submenu o usuário pode pressionar seta para a esquerda. 

26655 821535 ENGENHEIRO (A) CIVIL 10 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

26707 862829 ENGENHEIRO (A) CIVIL 10 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois no Windows 10, o usuário pode pressionar F10, no teclado, para ativar 
a barra de menus no aplicativo ativo. 

26662 821535 ENGENHEIRO (A) CIVIL 11 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o linguista citado não respaldou a tese. 

25182 751525 ENGENHEIRO (A) CIVIL 12 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não traz as duas razões expostas como sendo colaboradoras na 
construção da ideia de que a língua não obedece a uma lógica. Uma delas (lógica que descreve a 
“gramática”) chega a ser contraditória. 

25256 818760 ENGENHEIRO (A) CIVIL 12 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não traz as duas razões expostas como sendo colaboradoras na 
construção da ideia de que a língua não obedece a uma lógica. Uma delas (lógica que descreve a 
“gramática”) chega a ser contraditória. 

26669 821535 ENGENHEIRO (A) CIVIL 12 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não traz as duas razões expostas como sendo colaboradoras na 
construção da ideia de que a língua não obedece a uma lógica. Uma delas (lógica que descreve a 
“gramática”) chega a ser contraditória. 

25202 751525 ENGENHEIRO (A) CIVIL 13 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o autor não se utiliza somente da concepção freudiana. A afirmativa II é 
FALSA, pois o texto não nega a existência de uma certa “lógica” gramatical na língua. 
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25409 830672 ENGENHEIRO (A) CIVIL 13 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o autor não se utiliza somente da concepção freudiana. 

25412 830672 ENGENHEIRO (A) CIVIL 13 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o autor não se utiliza somente da concepção freudiana. 

25050 863023 ENGENHEIRO (A) CIVIL 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25243 818760 ENGENHEIRO (A) CIVIL 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25248 870620 ENGENHEIRO (A) CIVIL 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25259 878010 ENGENHEIRO (A) CIVIL 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25264 751459 ENGENHEIRO (A) CIVIL 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25278 818153 ENGENHEIRO (A) CIVIL 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25306 863010 ENGENHEIRO (A) CIVIL 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25420 830672 ENGENHEIRO (A) CIVIL 14 INDEFERIDO 
Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
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a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25811 866309 ENGENHEIRO (A) CIVIL 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25829 871762 ENGENHEIRO (A) CIVIL 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

26357 878410 ENGENHEIRO (A) CIVIL 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

26673 821535 ENGENHEIRO (A) CIVIL 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

26715 862829 ENGENHEIRO (A) CIVIL 14 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 14 da prova de Conhecimentos Gerais - Português é 
VERDADEIRA, pois o texto "ESQUEÇA A “LÓGICA” DA LÍNGUA!" aponta que se difundiu a ideia de que 
a gramática seria a “lógica” da língua, enquanto a lógica descreveria a gramática do pensamento 
(gramática internalizada). Nesse sentido, a gramática é uma expressão organizada do pensamento, 
enquanto a lógica é o que “estrutura” essa língua. 

25270 751459 ENGENHEIRO (A) CIVIL 15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o autor contraria a tese da teoria clássica se utilizando das ideias 
do linguista Benveniste ao afirmar que a lógica clássica, fundada por Aristóteles, era inteiramente 
dependente da gramática da língua grega. As fórmulas lógicas que pretensamente revelavam como 
a mente funciona na verdade revelam apenas como funcionava a língua grega falada pelo grande 
filósofo. Se ele fosse falante de árabe, chinês, tupi ou quicongo sem dúvida alguma sua lógica teria 
sido radicalmente diferente. Assim, não é a lógica de funcionamento da mente que nos leva a 
empregar a língua do modo como a empregamos, mas exatamente o contrário: é a gramática de 
nossa língua particular que nos faz acreditar que o pensamento se processa de tal e qual modo. 

25309 863010 ENGENHEIRO (A) CIVIL 17 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "independentemente da competência de cada um" torna a 
assertiva incorreta. 

26570 837965 ENGENHEIRO (A) CIVIL 18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "é preciso que as 
entidades que estão em funcionamento atualmente mensurem os resultados que obtêm 
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constantemente, através de suas ações, pois, dessa forma, elas conseguem saber se estão sendo 
eficazes e eficientes o suficiente". 

25216 751525 ENGENHEIRO (A) CIVIL 20 INDEFERIDO 
A afirmativa III é FALSA, pois o trecho "da forma mais econômica e com o menor prazo possível" torna 
a assertiva incorreta. 

25439 824167 ENGENHEIRO (A) CIVIL 22 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois atende ao disposto no Art. 24 da Lei Municipal nº 1.240, 20 de 
novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira 
dos Índios/AL. 

25707 847276 ENGENHEIRO (A) CIVIL 22 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois atende ao disposto no Art. 24 da Lei Municipal nº 1.240, 20 de 
novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira 
dos Índios/AL. 

25710 847276 ENGENHEIRO (A) CIVIL 24 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois atende ao disposto no Art. 23. Tema: Lei Municipal nº 1.240, 20 
de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Palmeira dos Índios/AL. 

26285 821956 ENGENHEIRO (A) CIVIL 24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o funcionário só perderá o cargo em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado, ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla 
defesa, conforme disposto no Art. 25 da Lei Municipal nº 1.240, 20 de novembro de 1991, que dispõe 
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira dos Índios/AL. 

26446 830023 ENGENHEIRO (A) CIVIL 24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o funcionário só perderá o cargo em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado, ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla 
defesa, conforme disposto no Art. 25 da Lei Municipal nº 1.240, 20 de novembro de 1991, que dispõe 
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira dos Índios/AL. 

25948 843347 ENGENHEIRO (A) CIVIL 26 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois em relação à areia para alvenaria, na primeira camada do revestimento 
de paredes (EMBOÇO) usa-se a areia MÉDIA. Para o revestimento final chamado reboco ou massa 
fina, usa-se areia FINA. Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 26 é a letra d) As duas 
afirmativas são falsas. 

26291 821956 ENGENHEIRO (A) CIVIL 28 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a aderência é a mais importante característica que uma boa argamassa 
deve ter, por EVITAR o escorregamento entre o bloco e a argamassa e fazer com que os três corpos 
(bloco + argamassa + bloco) deformem de forma IGUAL. 

25461 871976 ENGENHEIRO (A) CIVIL 29 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

26169 751117 ENGENHEIRO (A) CIVIL 29 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

25810 866309 ENGENHEIRO (A) CIVIL 30 INDEFERIDO 
A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: ABNT NBR 15270-1 - 
Componentes cerâmicos Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação — Terminologia e 
requisitos. 

26060 843347 ENGENHEIRO (A) CIVIL 31 INDEFERIDO 
A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: ABNT NBR 6122- Projeto e 
execução de fundações. 

25254 870620 ENGENHEIRO (A) CIVIL 33 INDEFERIDO 
A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: ABNT NBR 15270-1 - 
Componentes cerâmicos Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação — Terminologia e 
requisitos, pág. 8. 
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25809 866309 ENGENHEIRO (A) CIVIL 33 INDEFERIDO 
A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: ABNT NBR 15270-1 - 
Componentes cerâmicos Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação — Terminologia e 
requisitos, pág. 8. 

25453 824167 ENGENHEIRO (A) CIVIL 35 INDEFERIDO 
A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: ABNT NBR 6122- Projeto e 
execução de fundações, pág. 2. 

25671 860364 ENGENHEIRO (A) CIVIL 35 INDEFERIDO 
A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: ABNT NBR 6122- Projeto e 
execução de fundações, pág. 2. 

26678 862829 ENGENHEIRO (A) CIVIL 35 INDEFERIDO 
A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: ABNT NBR 6122- Projeto e 
execução de fundações, pág. 2. 

25480 837641 ENGENHEIRO (A) CIVIL 36 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois essa é uma possível DESVANTAGEM da alvenaria estrutural. 

25885 826824 ENGENHEIRO (A) CIVIL 36 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois essa é uma possível DESVANTAGEM da alvenaria estrutural. 

26681 821535 ENGENHEIRO (A) CIVIL 36 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois essa é uma possível DESVANTAGEM da alvenaria estrutural. 

26682 821956 ENGENHEIRO (A) CIVIL 37 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a redução da necessidade de mão de obra é um benefício da alvenaria 
estrutural quando executada de acordo com as normas técnicas vigentes. 

25472 861263 ENGENHEIRO (A) CIVIL 38 INDEFERIDO 
A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: ABNT NBR 15270-1 - 
Componentes cerâmicos Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação — Terminologia e 
requisitos, pág. 1. O termo espaço é sinônimo de área e não afeta a compreensão da questão. 

25545 862895 ENGENHEIRO (A) CIVIL 40 INDEFERIDO 
A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: ABNT NBR 15270-1 - 
Componentes cerâmicos Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação — Terminologia e 
requisitos. 

25078 844441 ENGENHEIRO (A) CIVIL 50 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 
recurso por parte da banca. 

26179 751117 ENGENHEIRO (A) CIVIL 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. 

25141 823077 FARMACÊUTICO (A) 3 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois as vias envolvidas na absorção oral são as mais complicadas. 
Salienta-se que a via oral e a via sublingual (subdivisões da via enteral) são distintas. 

25646 877903 FARMACÊUTICO (A) 8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. A Resolução citada pelo (a) candidato (a) é posterior à publicação do 
edital do concurso e só entrará em vigor em 21/01/2020. Assim, na data de publicação do edital 
quanto na data da prova as disposições vigentes, no tocante à matéria, determinam que o prazo de 
validade do registro de medicamentos é de cinco anos. 

25679 877903 FARMACÊUTICO (A) 8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. A Resolução citada pelo (a) candidato (a) é posterior à publicação do 
edital do concurso e só entrará em vigor em 21/01/2020. Assim, na data de publicação do edital 
quanto na data da prova as disposições vigentes, no tocante à matéria, determinam que o prazo de 
validade do registro de medicamentos é de cinco anos. 

25030 858374 FARMACÊUTICO (A) 12 INDEFERIDO 
A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: POLÍTICA NACIONAL DE 
MEDICAMENTOS - Ministério da Saúde. 

26672 839796 FARMACÊUTICO (A) 12 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a gestão dos medicamentos experimentais e dos dispositivos 
utilizados para a sua administração inclui-se entre as responsabilidades dos serviços farmacêuticos 
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hospitalares. A assertiva não exclui a possibilidade de a gestão dos medicamentos experimentais ser 
realizada também por outros profissionais. 

25150 823077 FARMACÊUTICO (A) 13 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

26690 839796 FARMACÊUTICO (A) 22 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Guia de aquisição de medicamentos para 
assistência farmacêutica no SUS, página 10. 

25576 823077 FARMACÊUTICO (A) 26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a RDC nº 220, de 21 de setembro de 2004, 
Anexo III, item 5.3.5. 

25705 877903 FARMACÊUTICO (A) 28 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois afirma que os termos "administração enteral" e "administração pela 
boca" são sinônimos. No entanto, a via enteral admite as vias oral, sublingual ou retal. 

26208 869769 FARMACÊUTICO (A) 28 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois afirma que os termos "administração enteral" e "administração pela 
boca" são sinônimos. No entanto, a via enteral admite as vias oral, sublingual ou retal. 

25580 823077 FARMACÊUTICO (A) 44 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois a entrevistada não aponta que existe tempo adequado. 

26523 869769 FARMACÊUTICO (A) 44 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois a entrevistada não aponta que existe tempo adequado. 

25565 843326 FARMACÊUTICO (A) 46 INDEFERIDO 
A afirmativa III é FALSA, pois Leonardo Vilela é o presidente do Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass). 

25945 860757 FISIOTERAPEUTA 5 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a questão fez referência à volta do preço ao valor inicial. Logo, 
(213 - 38) / 213 = 21,71%. 

26736 836213 FISIOTERAPEUTA 10 INDEFERIDO A questão está clara e coerente, seguindo temas e predisposições elencadas em edital. 

25959 788947 FISIOTERAPEUTA 13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não faz menção ao acompanhamento psiquiátrico, apenas se 
referindo a "cuidados especiais" e não acompanhamento psiquiátrico. 

26309 874639 FISIOTERAPEUTA 15 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois não faz menção a irrelevância da ajuda psicológica. 

25970 788947 FISIOTERAPEUTA 17 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o colapso ocorreria, segundo o texto, se o próximo presidente da 
república não resolver a questão do financiamento. 

25989 788947 FISIOTERAPEUTA 18 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o texto menciona claramente a segurança pública na terceira 
linha do primeiro parágrafo. 

25214 821103 FISIOTERAPEUTA 19 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA pois refere-se ao Sistema Único de Saúde, da mesma forma como 
abordado no texto. A omissão do trecho "ao longo do ano passado" não remove o fato de que os 
procedimentos ocorreram no SUS. 

25630 820881 FISIOTERAPEUTA 22 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois cãibras estão entre os sintomas da fibromialgia (Yunus & Aldag 
1996, doi: https://doi.org/10.1136/bmj.312.7042.1339; e Rocha et al. 2006 
(https://periodicos.pucpr.br/index.php/fisio/article/view/18690)). 

26170 846171 FISIOTERAPEUTA 24 INDEFERIDO 
Recurso indeferido. A palpação de linfonodos, a palpação do pulso, a palpação no exame físico 
cardíaco e no pulmonar possuem particularidades que distinguem umas das outras. 

26318 874639 FISIOTERAPEUTA 24 INDEFERIDO 
Recurso indeferido. A palpação de linfonodos, a palpação do pulso, a palpação no exame físico 
cardíaco e no pulmonar possuem particularidades que distinguem umas das outras. 

26493 869626 FISIOTERAPEUTA 24 INDEFERIDO 
Recurso indeferido. A palpação de linfonodos, a palpação do pulso, a palpação no exame físico 
cardíaco e no pulmonar possuem particularidades que distinguem umas das outras. 
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26492 869626 FISIOTERAPEUTA 28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, se aplicadas de forma correta, as agulhas da acupuntura ativam 
áreas produtoras de substâncias analgésicas, as endorfinas. FONTE: Francisco Bicudo, Revisa FAPESP, 
acessado em: https://revistapesquisa.fapesp.br/2005/07/01/a-quimica-da-acupuntura/. 

26698 877847 FISIOTERAPEUTA 28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, se aplicadas de forma correta, as agulhas da acupuntura ativam 
áreas produtoras de substâncias analgésicas, as endorfinas. FONTE: Francisco Bicudo, Revisa FAPESP, 
acessado em: https://revistapesquisa.fapesp.br/2005/07/01/a-quimica-da-acupuntura/. 

26491 869626 FISIOTERAPEUTA 30 INDEFERIDO 
O texto da assertiva III é claro, correto e coerente, pois a identificação dos pontos de disfunção do 
corpo e a aplicação da terapia adequada para cada situação são de fato etapas diretamente 
relacionadas ao trabalho com cinesioterapia. 

25255 834619 FISIOTERAPEUTA 33 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 33 da prova para o cargo de FISIOTERAPEUTA é VERDADEIRA, de acordo 
com GALERA, Sandra Regina de Gouvêa Padilha et al. TRATAMENTO DA CERVICALGIA MECÂNICA POR 
MEIO DAS TÉCNICAS DE TRAÇÃO E POMPAGE: relato de caso. Revista Ciência e Saúde On-line, v. 2, 
n. 3, 2017. 

25642 866998 FISIOTERAPEUTA 33 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a afirmativa trata apenas de crianças mais velhas e não de todas 
as crianças. Essa restrição fica clara no aposto "em crianças mais velhas", reduzindo a interpretação 
a este universo. 

26488 869626 FISIOTERAPEUTA 33 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA. A restrição da interpretação a crianças mais velhas apenas exemplifica 
o afirmado na primeira parte da sentença, o que fica claro com o uso do ";". 

25509 788947 FISIOTERAPEUTA 33 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 33 da prova para o cargo de FISIOTERAPEUTA é VERDADEIRA, de acordo 
com GALERA, Sandra Regina de Gouvêa Padilha et al. TRATAMENTO DA CERVICALGIA MECÂNICA POR 
MEIO DAS TÉCNICAS DE TRAÇÃO E POMPAGE: relato de caso. Revista Ciência e Saúde On-line, v. 2, 
n. 3, 2017. 

26486 869626 FISIOTERAPEUTA 35 INDEFERIDO 

O termo "atributos palpatórios" pode ser perfeitamente compreendido pelo (a) candidato (a) no 
contexto da questão. A finalidade da Cinesiologia é compreender as forças que atuam sobre o corpo 
humano e manipular estas forças em procedimentos de tratamento, de modo que o desempenho 
humano possa ser melhorado e lesões adicionais possam ser prevenidas. 

26729 836213 FISIOTERAPEUTA 35 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois tanto melhorar o desempenho humano quanto prevenir lesões 
adicionais são objetivos que podem ser alcançados apenas através dos estudos de cinesiologia. 

26730 836213 FISIOTERAPEUTA 35 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois tanto melhorar o desempenho humano quanto prevenir lesões 
adicionais são objetivos que podem ser alcançados apenas através dos estudos de cinesiologia. 

26740 836213 FISIOTERAPEUTA 35 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois tanto melhorar o desempenho humano quanto prevenir lesões 
adicionais são objetivos que podem ser alcançados apenas através dos estudos de cinesiologia. 

25257 834619 FISIOTERAPEUTA 36 INDEFERIDO 

A finalidade da Cinesiologia é compreender as forças que atuam sobre o corpo humano e manipular 
estas forças em procedimentos de tratamento, de modo que o desempenho humano possa ser 
melhorado e lesões adicionais possam ser prevenidas. Assim, o teor da assertiva II está em total 
consonância com o objetivo dessa ciência. 

25624 866998 FISIOTERAPEUTA 36 INDEFERIDO 

A finalidade da Cinesiologia é compreender as forças que atuam sobre o corpo humano e manipular 
estas forças em procedimentos de tratamento, de modo que o desempenho humano possa ser 
melhorado e lesões adicionais possam ser prevenidas. Assim, o teor da assertiva II está em total 
consonância com o objetivo dessa ciência. 
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26334 846171 FISIOTERAPEUTA 41 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não fornece tal orientação. Uma equipe multidisciplinar requer 
vários profissionais, o que não indica que um profissional irá atuar fora do seu campo de 
especialidade. 

25260 834619 FISIOTERAPEUTA 47 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não se refere a ausência de treinamento especializado. Além 
disso, o texto referiu-se a "fisioterapia em geriatria" de forma clara e coerente, não discutindo sobre 
a aplicação do termo na profissão do(a) fisioterapeuta. 

26616 834619 FISIOTERAPEUTA 49 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está integralmente de acordo com o texto "Fisioterapia em 
geriatria". 

25217 844469 FISIOTERAPEUTA N/I INDEFERIDO 
O conteúdo das questões assinaladas em recurso está disposto na página 43 do Edital do presente 
concurso, item noções de informática. 

25314 843280 FONOAUDIÓLOGO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois está em desacordo com a atuação do(a) fonoaudiólogo(a) em ambiente 
escolar. 

25558 843280 FONOAUDIÓLOGO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, como afirmado no presente recurso. Entretanto, a afirmativa I é VERDADEIRA, 
tornando alternativa letra B a alternativa correta. 

26119 876320 FONOAUDIÓLOGO (A) 3 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a questão não afirmou que o crânio é inteiramente revestido pela 
aponeurose epicraniana. De fato, o crânio é revestido pela referida aponeurose, em sua grande 
parte. 

25561 843280 FONOAUDIÓLOGO (A) 39 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois (213 - 38) / 213 = 21,71%. 

26389 879196 FONOAUDIÓLOGO (A) 43 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o processo do luto complicado apenas ocorre quando a perda não 
é superada de forma natural, gerando consequências como não conseguir realizar atividades 
costumeiras. Assim, é possível sim interpretar do texto que o processo de luto complicado é 
decorrente de não sabe lidar com a ausência da pessoa. 

26426 859823 FONOAUDIÓLOGO (A) 46 INDEFERIDO 
As afirmativas I e III são FALSAS. No primeiro caso, É FALSA, pois o presidente do Conass é Leonardo 
Vilela. No segundo, É FALSA, pois Leonardo Vilela é o presidente do Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass). 

26428 859823 FONOAUDIÓLOGO (A) 50 INDEFERIDO 
A afirmativa I É FALSA, pois o texto refere-se ao presidente da República. As afirmativas II e III são 
VERDADEIRAS. 

26536 875110 JORNALISTA 33 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois apresenta uma possível utilização da seta para a esquerda, no 
Windows 10, que é abrir o próximo menu à esquerda ou fechar um submenu. 

25287 850232 JORNALISTA 36 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 123 / (123 - 14) = 1,1284 ou +12,84%. 

25577 844364 JORNALISTA 38 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a utilização do comando Ctrl + D move um objeto para a lixeira. 
Funções adicionais que possam ser realizadas em navegadores da web não invalidam a função do 
Ctrl + D no ambiente Windows. 

26105 870518 JORNALISTA 38 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA. O cursor é um indicador usado para mostrar a posição em um monitor 
de vídeo ou display que irá responder à adição de texto ou movimentos do mouse. Não se trata de 
um conceito restrito ao Word ou à versão 2019. A utilização do comando Ctrl + seta faz com que o 
cursor se desloque até o final no Windows. Assim, a questão encontra-se clara e coerente. 

25681 860010 JORNALISTA 44 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a questão faz um paralelo entre lógica e gramática, culminando 
nos papéis de cada uma. Portanto, "lógica" está para expressão organizada do pensamento e 
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"gramática" está para estrutura da língua. Logo, as informações propostas na afirmativa estão 
coerentes com o proposto no texto. 

26113 870518 JORNALISTA 45 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois, de acordo com o texto, o autor não se utiliza somente da concepção 
freudiana. 

26187 881025 JORNALISTA 48 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois está indo de encontro com o proposto no texto "respeitando a 
competência de cada um". Na língua portuguesa, o uso da expressão "independente" em um tipo de 
oração similar a proposta na afirmativa implica significado similar a "à parte", "sem considerar". Dessa 
forma, a afirmativa não considera as competências de cada um, como proposto em texto. 

25180 871857 MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL 1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois segue a recomendação padrão fornecida pela Diretriz Brasileira 
de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda, página 491. 

25302 859669 MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL 1 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois segue a recomendação padrão fornecida pela Diretriz Brasileira 
de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda, página 491. O(a) candidato(a) não forneceu informações 
suficientes para fundamentar a afirmação referente a afirmativa III. Esta afirmativa, entretanto, está 
de acordo com o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, página 48. 

25315 859669 MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL 11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está inteiramente de acordo com a Política Nacional de Atenção 
Básica, 1ª edição, Ministério da Saúde, página 69. 

25310 859669 MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL 19 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA. O(a) médico(a) NÃO deve deixar de declarar relações com a indústria 
de medicamentos, órteses, próteses, equipamentos, implantes de qualquer natureza e outras que 
possam configurar conflitos de interesse. 

26159 820737 
MÉDICO (A) 

OTORRINOLARINGOLOGISTA 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, estando de acordo com o Manual MSD - versão para profissionais de 
saúde. O tipo de procedimento sugerido pelo(a) candidato(a), segundo o MSD, é referente a 
pacientes idosos, sobretudo aqueles com fatores de risco de câncer, devem primeiro passar por 
exames para identificar o local primário. Tais pacientes devem realizar laringoscopia direta, 
broncoscopia e esofagoscopia com biópsia de todas as áreas suspeitas. Amostras identificadas como 
carcinoma de células escamosas devem ser testadas para HPV. TC de cabeça, pescoço e tórax e, 
possivelmente, exame da tireoide são feitos. Se um tumor primário não for encontrado, a biópsia da 
massa cervical por agulha fina deve ser realizada, o que é preferível à biópsia incisional. Se a massa 
de pescoço for neoplásica e um tumor primário não for identificado, deve-se considerar biópsia 
aleatória de nasofaringe, tonsilas palatinas e base da língua. Portanto, a afirmativa em questão é 
considerada verdadeira. 

26183 820737 
MÉDICO (A) 

OTORRINOLARINGOLOGISTA 
37 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o valor correto está entre 20,95% e 23,75%: pois (255 - 48) / 255 
= 23,18%. 

24996 829576 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 1 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25044 823391 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 1 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25054 879933 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 1 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25055 879933 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 1 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25753 857728 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 3 DEFERIDO 
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva III da prova de 
Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível fundamental é FALSA, pois a fração 
1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor é maior que o decimal 0,11. Assim, 
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devido à ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva, a banca decidiu acolher o recurso e 
passou a considerar a mesma incorreta. 

25772 822606 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva III da prova de 
Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível fundamental é FALSA, pois a fração 
1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor é maior que o decimal 0,11. Assim, 
devido à ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva, a banca decidiu acolher o recurso e 
passou a considerar a mesma incorreta. 

25803 821551 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva III da prova de 
Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível fundamental é FALSA, pois a fração 
1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor é maior que o decimal 0,11. Assim, 
devido à ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva, a banca decidiu acolher o recurso e 
passou a considerar a mesma incorreta. 

25825 859135 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva III da prova de 
Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível fundamental é FALSA, pois a fração 
1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor é maior que o decimal 0,11. Assim, 
devido à ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva, a banca decidiu acolher o recurso e 
passou a considerar a mesma incorreta. 

26063 836268 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva III da prova de 
Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível fundamental é FALSA, pois a fração 
1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor é maior que o decimal 0,11. Assim, 
devido à ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva, a banca decidiu acolher o recurso e 
passou a considerar a mesma incorreta. 

26080 842896 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva III da prova de 
Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível fundamental é FALSA, pois a fração 
1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor é maior que o decimal 0,11. Assim, 
devido à ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva, a banca decidiu acolher o recurso e 
passou a considerar a mesma incorreta. 

26086 821250 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva III da prova de 
Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível fundamental é FALSA, pois a fração 
1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor é maior que o decimal 0,11. Assim, 
devido à ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva, a banca decidiu acolher o recurso e 
passou a considerar a mesma incorreta. 

26164 827921 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva III da prova de 
Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível fundamental é FALSA, pois a fração 
1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor é maior que o decimal 0,11. Assim, 
devido à ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva, a banca decidiu acolher o recurso e 
passou a considerar a mesma incorreta. 

26240 829912 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 3 DEFERIDO 
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva III da prova de 
Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível fundamental é FALSA, pois a fração 
1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor é maior que o decimal 0,11. Assim, 
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devido à ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva, a banca decidiu acolher o recurso e 
passou a considerar a mesma incorreta. 

26264 795733 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva III da prova de 
Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível fundamental é FALSA, pois a fração 
1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor é maior que o decimal 0,11. Assim, 
devido à ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva, a banca decidiu acolher o recurso e 
passou a considerar a mesma incorreta. 

26274 820557 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva III da prova de 
Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível fundamental é FALSA, pois a fração 
1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor é maior que o decimal 0,11. Assim, 
devido à ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva, a banca decidiu acolher o recurso e 
passou a considerar a mesma incorreta. 

26276 820557 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva III da prova de 
Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível fundamental é FALSA, pois a fração 
1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor é maior que o decimal 0,11. Assim, 
devido à ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva, a banca decidiu acolher o recurso e 
passou a considerar a mesma incorreta. 

26294 820557 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva III da prova de 
Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível fundamental é FALSA, pois a fração 
1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor é maior que o decimal 0,11. Assim, 
devido à ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva, a banca decidiu acolher o recurso e 
passou a considerar a mesma incorreta. 

26337 829024 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva III da prova de 
Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível fundamental é FALSA, pois a fração 
1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor é maior que o decimal 0,11. Assim, 
devido à ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva, a banca decidiu acolher o recurso e 
passou a considerar a mesma incorreta. 

26393 837907 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva III da prova de 
Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível fundamental é FALSA, pois a fração 
1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor é maior que o decimal 0,11. Assim, 
devido à ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva, a banca decidiu acolher o recurso e 
passou a considerar a mesma incorreta. 

26397 859254 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva III da prova de 
Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível fundamental é FALSA, pois a fração 
1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor é maior que o decimal 0,11. Assim, 
devido à ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva, a banca decidiu acolher o recurso e 
passou a considerar a mesma incorreta. 

26496 751826 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 3 DEFERIDO 
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva III da prova de 
Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível fundamental é FALSA, pois a fração 
1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor é maior que o decimal 0,11. Assim, 
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devido à ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva, a banca decidiu acolher o recurso e 
passou a considerar a mesma incorreta. 

26562 828312 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 3 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva III da prova de 
Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível fundamental é FALSA, pois a fração 
1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor é maior que o decimal 0,11. Assim, 
devido à ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva, a banca decidiu acolher o recurso e 
passou a considerar a mesma incorreta. 

25755 857728 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

25773 822606 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

25797 859135 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

25916 859519 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

25969 842127 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
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forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

25980 793645 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26039 786544 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26065 836268 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26082 842896 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26088 821250 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26167 827921 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 
Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
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> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26241 829912 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26266 795733 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26273 860793 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26339 829024 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26380 825634 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 
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26388 837907 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26398 859254 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26418 850281 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26451 836771 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26546 861406 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26565 828312 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
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forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

26714 787078 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 4 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e 
números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em números decimais. Assim, embora 0,809524 
> 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) do volume do reservatório terão sido 
preenchidos com água, pois o volume de água adicionado supera a quantidade citada. Posto de outra 
forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, de fato, 4/5 do volume estão preenchidos 
com água. 

25072 847501 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 8 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o MMC (4;6;12) = 12 

25238 859135 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 9 INDEFERIDO 

As provas objetivas foram realizadas em conformidade com os horários determinados no edital do 
concurso públicos e informados no cartão de confirmação de inscrição do(a) candidato(a). O(a) 
candidato(a) deve reservar tempo suficiente para a resolução das questões objetivas e a marcação 
do cartão resposta. 

25326 857728 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25328 822606 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25347 826221 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25689 859519 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25812 786544 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 
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25978 793645 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26002 869756 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26083 842896 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26085 842896 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26089 821250 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26109 859135 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26111 841595 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26168 827921 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 
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26242 829912 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26267 795733 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26270 824172 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26340 829024 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26359 857224 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26361 857221 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26385 837907 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26399 859254 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 
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26421 850281 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26543 861406 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26571 828312 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26663 869286 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26685 839561 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26704 846745 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26708 787078 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

24950 842922 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 
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25416 859135 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível 
Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 
corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26376 825634 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada Questão 4: Recurso indeferido. A assertiva II da questão 4 da prova de 
Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de nível fundamental é VERDADEIRA. A soma 2/3 + 
1/7 corresponde a 17/21, ou 0,809524 e números decimais. A fração 4/5 corresponde a 0,8 em 
números decimais. Assim, embora 0,809524 > 0,8, é correto afirmar que, de fato, 4/5 (0,8 ou 80%) 
do volume do reservatório terão sido preenchidos com água, pois o volume de água adicionado 
supera a quantidade citada. Posto de outra forma, se o volume de água representa mais de 4/5 então, 
de fato, 4/5 do volume estão preenchidos com água. Questão 10: A questão 10 da prova de 
Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois 
possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A 
fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). 
Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não 
igual. 

26661 861838 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada Questão 10: A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos 
cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 
1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 
0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é 
correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. Questão 3: A assertiva III da prova de 
Conhecimentos Específicos - Matemática para os cargos de nível fundamental é FALSA, pois a fração 
1/9 corresponde a uma dízima periódica 0,11111111... cujo valor é maior que o decimal 0,11. Assim, 
devido à ausência do indicativo de dízima periódica na assertiva, a banca decidiu acolher o recurso e 
passou a considerar a mesma incorreta. Novo gabarito da questão 3 passa a ser a letra "b) Apenas 
uma afirmativa está correta". 

26540 874713 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 13 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o texto não traz a ideia de que é inútil lutar pela justiça social. 

26430 786145 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 14 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não fornece uma direção clara para alcançar a existência da 
justiça social, colocando-a em xeque. 

26534 874713 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 14 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não fornece uma direção clara para alcançar a existência da 
justiça social, colocando-a em xeque. 

26400 859254 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 16 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26409 857224 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 19 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta". As assertivas I, II e III da 
questão 19 da prova de Conhecimentos Gerais - Português dos cargos de nível fundamental são 
FALSAS. As assertivas I e III estão em contradição com o texto. A assertiva II é falsa pois, no texto, é 
possível identificar a ideia de que a escola tem o desafio de trabalhar com crianças e adolescentes de 
maneira responsável e comprometida, do ponto de vista MORAL, não ético (2º parágrafo do texto). 
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25807 862617 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 19 INDEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta". Questão 38: A afirmativa II é 
FALSA, pois o trecho "impedir que acidentes ocorram no ambiente de trabalho" não encontra uma 
ideia equivalente no texto, o que torna a assertiva incorreta. O EPI não impede o acidente, ele reduz 
o impacto dos mesmos. Portanto, a alternativa correta é a C (A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa). 
Questão 40: A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "impedindo a ocorrência de acidentes de trabalho" 
não encontra uma ideia equivalente no texto, o que torna a assertiva incorreta. No texto não há a 
afirmação de que o EPI evita o acidente, ele apenas protege o trabalhador contra os perigos dos 
acidentes ou doenças. Questão 45: A afirmativa I é VERDADEIRA, uma vez que a inversão das palavras 
não muda, em nenhum grau, o sentido da afirmativa e seu alinhamento com o texto "Para onde vai 
o lixo?". 

26401 859254 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 24 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26278 860793 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 25 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois considera que os nutrientes são dispensáveis para o funcionamento do 
corpo humano, enquanto eles são INDISPENSÁVEIS. 

26288 874713 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 25 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois considera que os nutrientes são dispensáveis para o funcionamento do 
corpo humano, enquanto eles são INDISPENSÁVEIS. 

26338 830354 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 30 INDEFERIDO 
O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. O cargo 
assinalado para este recurso foi o de "Merendeiro(a)" e sua prova não continha qualquer questão 
sobre tráfego. 

26283 860793 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 31 INDEFERIDO 
A afirmativa III é FALSA, pois o trecho "é conhecido como ilibação" torna a assertiva incorreta, visto 
que ilibação significa tornar puro. 

26290 874713 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 31 INDEFERIDO 
A afirmativa III é FALSA, pois o trecho "é conhecido como ilibação" torna a assertiva incorreta, visto 
que ilibação significa tornar puro. 

25419 823264 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 37 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o trecho: De acordo com o art. 158 da Lei 
6.514/77, que torna obrigatória a utilização de EPIs quando houver riscos na função, “constitui ato 
faltoso do empregado a recusa injustificada: […] b) ao uso dos equipamentos de proteção individual 
fornecidos pela empresa”. É permitido à empresa, portanto, demitir o funcionário por justa causa se 
ele se recusar a aderir as normas de segurança contempladas nas leis trabalhistas. 

25432 851781 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 37 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois sem os equipamentos de proteção individual os impactos na saúde são 
maximizados, não minimizados como exposto na questão. 

25445 851781 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 38 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "impedir que acidentes ocorram no ambiente de trabalho" não 
encontra uma ideia equivalente no texto, o que torna a assertiva incorreta. O EPI não impede o 
acidente, ele reduz o impacto dos mesmos. Portanto, a alternativa correta é a C (A afirmativa II é 
verdadeira, e a I é falsa). 

25775 841316 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 38 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "impedir que acidentes ocorram no ambiente de trabalho" não 
encontra uma ideia equivalente no texto, o que torna a assertiva incorreta. O EPI não impede o 
acidente, ele reduz o impacto dos mesmos. Portanto, a alternativa correta é a C (A afirmativa II é 
verdadeira, e a I é falsa). 

26601 829024 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 38 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "impedir que acidentes ocorram no ambiente de trabalho" não 
encontra uma ideia equivalente no texto, o que torna a assertiva incorreta. O EPI não impede o 
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acidente, ele reduz o impacto dos mesmos. Portanto, a alternativa correta é a C (A afirmativa II é 
verdadeira, e a I é falsa). 

25428 851781 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 39 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "cones de sinalização" não encontra uma ideia equivalente no 
texto, o que torna a assertiva incorreta. Observe-se que os cones de sinalização são equipamentos 
de proteção coletiva. A afirmativa refere-se a equipamentos de proteção individual. 

25611 844391 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 39 INDEFERIDO 
O gabarito oficial do concurso trouxe a letra D como sendo a correta nesta questão. Assim, as duas 
afirmativas são FALSAS. 

25683 842474 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 39 INDEFERIDO 

Tanto a afirmativa I quanto a II são FALSAS. O primeiro caso, é FALSO, pois o trecho "cones de 
sinalização" não encontra uma ideia equivalente no texto, o que torna a assertiva incorreta. Observe-
se que os cones de sinalização são equipamentos de proteção coletiva. Já o segundo caso, é FALSO, 
pois o EPI deve ser usado quando NÃO for possível tomar medidas que permitam eliminar os riscos 
do ambiente em que se desenvolve a atividade. 

25776 841316 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 39 INDEFERIDO 
A afirmativa II É FALSA, pois o EPI deve ser usado quando NÃO for possível tomar medidas que 
permitam eliminar os riscos do ambiente em que se desenvolve a atividade. 

26293 835350 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 39 INDEFERIDO 
As questões estão claras e coerentes e o concurso foi realizado de acordo com o que foi 
regulamentado em edital. Casos que possam estar equivocados serão divulgados junto com o 
gabarito final do concurso, após análise de todos os recursos. 

25430 851781 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 40 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "impedindo a ocorrência de acidentes de trabalho" não encontra 
uma ideia equivalente no texto, o que torna a assertiva incorreta. No texto não há a afirmação de 
que o EPI evita o acidente, ele apenas protege o trabalhador contra os perigos dos acidentes ou 
doenças. 

25778 841316 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 40 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "impedindo a ocorrência de acidentes de trabalho" não encontra 
uma ideia equivalente no texto, o que torna a assertiva incorreta. No texto não há a afirmação de 
que o EPI evita o acidente, ele apenas protege o trabalhador contra os perigos dos acidentes ou 
doenças. 

26287 874713 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 40 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "impedindo a ocorrência de acidentes de trabalho" não encontra 
uma ideia equivalente no texto, o que torna a assertiva incorreta. No texto não há a afirmação de 
que o EPI evita o acidente, ele apenas protege o trabalhador contra os perigos dos acidentes ou 
doenças. 

26604 829024 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 40 INDEFERIDO 
O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. Ademais, as 
questões estão claras e coerentes de acordo com o previsto em edital. 

25704 823264 MERENDEIRO (A) ESCOLAR 45 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, uma vez que a inversão das palavras não muda, em nenhum grau, o 
sentido da afirmativa e seu alinhamento com o texto "Para onde vai o lixo?". 

26411 841413 MERENDEIRO (A) ESCOLAR N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25567 821041 MERENDEIRO (A) ESCOLAR N/I INDEFERIDO 
A disponibilização do atendimento especial ocorreu em conformidade com o previsto em edital e 
atendendo com as requisições do(a) candidato(a) no ato de inscrição. 

25813 862617 MERENDEIRO (A) ESCOLAR N/I INDEFERIDO 
Questão 17: A resposta referente a afirmativa em questão está na 5° parágrafo do texto, sendo 
TOTALMENTE de acordo com o postulado na afirmativa. Questão 19: As assertivas I, II e III da questão 
19 da prova de Conhecimentos Gerais - Português dos cargos de nível fundamental são FALSAS. As 
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assertivas I e III estão em contradição com o texto. A assertiva II é falsa pois, no texto, é possível 
identificar a ideia de que a escola tem o desafio de trabalhar com crianças e adolescentes de maneira 
responsável e comprometida, do ponto de vista MORAL, não ético (2º parágrafo do texto). 

26025 818913 MERENDEIRO (A) ESCOLAR N/I INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25029 820485 MERENDEIRO (A) ESCOLAR N/I INDEFERIDO 
De acordo com o regulamentado em edital, o(a) candidato(a) só terá direito a responder o gabarito 
respeitando-se o tempo da prova. 

25038 820485 MERENDEIRO (A) ESCOLAR N/I INDEFERIDO 
De acordo com o regulamentado em edital, o(a) candidato(a) só terá direito a responder o gabarito 
respeitando-se o tempo da prova. 

25282 826221 MERENDEIRO (A) ESCOLAR N/I INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25242 830400 MOTORISTA 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA de acordo com o Art. 29. X - c). Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro). 

25219 830400 MOTORISTA 6 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA. Cidadão, de acordo com o dicionário, significa "indivíduo que, como 
membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos por este garantidos e desempenha os 
deveres que, nesta condição, lhe são atribuídos". Assim, os cidadãos estão incluídos dentro do 
previsto pelo Código Brasileiro de Trânsito. 

25149 823092 MOTORISTA 7 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 29. XI, a do Código Brasileiro de Trânsito. 

25110 862271 MOTORISTA 8 DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25861 860238 MOTORISTA 8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está totalmente de acordo com o Art. 67-C do Código Brasileiro de 
Trânsito, § 1o-A. 

25752 881591 MOTORISTA 11 INDEFERIDO 
A assertiva I da questão 11 da prova para o cargo de MOTORISTA é VERDADEIRA, pois o exemplo 
citado na questão ("a disposição de lixo e detritos de qualquer natureza nas vias públicas") é de fato 
um exemplo da proibição do dispositivo legal citado. 

26746 825660 MOTORISTA 11 INDEFERIDO 
A assertiva I da questão 11 da prova para o cargo de MOTORISTA é VERDADEIRA, pois o exemplo 
citado na questão ("a disposição de lixo e detritos de qualquer natureza nas vias públicas") é de fato 
um exemplo da proibição do dispositivo legal citado. 

26750 866771 MOTORISTA 11 INDEFERIDO 
A assertiva I da questão 11 da prova para o cargo de MOTORISTA é VERDADEIRA, pois o exemplo 
citado na questão ("a disposição de lixo e detritos de qualquer natureza nas vias públicas") é de fato 
um exemplo da proibição do dispositivo legal citado. 

25395 822997 MOTORISTA 13 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25754 881591 MOTORISTA 26 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25291 856973 MOTORISTA 31 INDEFERIDO 
A prova foi realizada de acordo com o que foi previsto em edital. Os conteúdos de informática 
estavam dispostos na página 43 do edital do presente concurso. 

25295 856973 MOTORISTA 31 INDEFERIDO 
A prova foi realizada de acordo com o que foi previsto em edital. Os conteúdos de informática 
estavam dispostos na página 43 do edital do presente concurso. 

25300 856973 MOTORISTA 32 INDEFERIDO 
A prova foi realizada de acordo com o que foi previsto em edital. Os conteúdos de informática 
estavam dispostos na página 43 do edital do presente concurso. 

25303 856973 MOTORISTA 33 INDEFERIDO 
A prova foi realizada de acordo com o que foi previsto em edital. Os conteúdos de informática 
estavam dispostos na página 43 do edital do presente concurso. 
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25304 856973 MOTORISTA 35 INDEFERIDO 
A prova foi realizada de acordo com o que foi previsto em edital. Os conteúdos de informática 
estavam dispostos na página 43 do edital do presente concurso. 

25323 830400 MOTORISTA 37 INDEFERIDO 
O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores apresentados no texto da 
assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. Média final: 1,80m. 
Diferença: 5 cm. 

25750 862728 MOTORISTA 37 INDEFERIDO 
O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores apresentados no texto da 
assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. Média final: 1,80m. 
Diferença: 5 cm. 

25756 881591 MOTORISTA 37 INDEFERIDO 
O cálculo, ao ser realizado com 2 casas decimais (como todos os valores apresentados no texto da 
assertiva) apresenta uma diferença de 5 centímetros. Média inicial: 1,75m. Média final: 1,80m. 
Diferença: 5 cm. 

25514 823832 MOTORISTA 50 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25516 823832 MOTORISTA 50 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25517 823832 MOTORISTA 50 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25796 856039 MUSEÓLOGO (A) 16 DEFERIDO 
Questão anulada A assertiva I da questão 16 da prova para o cargo de MUSEÓLOGO (A) não 
determina a qual lei a assertiva se refere, sendo impossível para o candidato analisar sobre qual lei a 
questão trata. 

25876 858427 NUTRICIONISTA 5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, uma vez que se refere a alimentos que são consumidos em grande 
frequência. Desta forma, é correto afirmar que mandioca e frutas são possuem grande frequência 
em comunidades rurais, já que são recursos naturais disponíveis no ambiente. Reitera-se que as 
recomendações da Organização Mundial de Saúde não foram citadas na afirmativa. 

26699 871518 NUTRICIONISTA 11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA. A redação da questão ao assinalar "no segundo ano de vida" encontra-
se clara e coerente, não restringindo a importância do leite materno apenas ao segundo ano. Já a 
expressão "continua sendo" reforça ainda mais a importância do leite como fonte de 
complementação, especialmente de proteínas, gorduras e vitaminas. Esta última afirmação não 
postula que no segundo ano de vida a maior parte das proteínas, gorduras e vitaminas vêm do leite 
materno. 

25874 858427 NUTRICIONISTA 12 DEFERIDO 
Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. O uso da vírgula no trecho "aleitamento, exclusivo 
até os dois anos de idade" leva o (a) candidato (a) a entender que o aleitamento deve cessar aos 2 
anos de idade, tornando a assertiva I da questão 12 FALSA. 

26561 789026 NUTRICIONISTA 12 DEFERIDO 
Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. O uso da vírgula no trecho "aleitamento, exclusivo 
até os dois anos de idade" leva o (a) candidato (a) a entender que o aleitamento deve cessar aos 2 
anos de idade, tornando a assertiva I da questão 12 FALSA. 

25297 861008 NUTRICIONISTA 15 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Ministério da Saúde/Organização Pan-
Americana de Saúde, quando indicam seus 10 passos para alimentação saudável para crianças nas 
fases pré-escolar e escolar. 

25358 850683 NUTRICIONISTA 20 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a alimentação saudável deve levar em consideração os aspectos 
socioculturais dos indivíduos, o que não indica que apenas estes fatores devam ser considerados na 
alimentação. 
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25640 843484 NUTRICIONISTA 24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo inclusive com o Manual de Alimentação da 
Sociedade Brasileira de Pediatria: "...Recomenda-se a suplementação de 400 UI/dia de vitamina D 
até os 18 meses" e não há necessidade de suplementação quando "Lactentes que recebem ao menos 
500 ml/dia de fórmula infantil" (Pag. 36). Assim, o preconizado na afirmativa encontra-se de acordo 
com o proposto pela SBP. 

25879 858427 NUTRICIONISTA 24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo inclusive com o Manual de Alimentação da 
Sociedade Brasileira de Pediatria: "...Recomenda-se a suplementação de 400 UI/dia de vitamina D 
até os 18 meses" e não há necessidade de suplementação quando "Lactentes que recebem ao menos 
500 ml/dia de fórmula infantil" (Pag. 36). Assim, o preconizado na afirmativa encontra-se de acordo 
com o proposto pela SBP. 

26576 789026 NUTRICIONISTA 24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo inclusive com o Manual de Alimentação da 
Sociedade Brasileira de Pediatria: "...Recomenda-se a suplementação de 400 UI/dia de vitamina D 
até os 18 meses" e não há necessidade de suplementação quando "Lactentes que recebem ao menos 
500 ml/dia de fórmula infantil" (Pag. 36). Assim, o preconizado na afirmativa encontra-se de acordo 
com o proposto pela SBP. 

26349 845164 NUTRICIONISTA 34 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, de acordo com o site do Windows, aba "Atalhos de teclado do 
explorador de arquivos". 

26353 845164 NUTRICIONISTA 34 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, de acordo com o site do Windows, aba "Atalhos de teclado do 
explorador de arquivos". 

26362 845164 NUTRICIONISTA 37 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o volume de uma esfera é 4/3 x Pi x r³. Assim, temos: 4/3 * 3,14 * 
7³ = 1.436,03 m³. 

26368 845164 NUTRICIONISTA 39 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois (213 - 38) / 213 = 21,71%. 

25322 825024 NUTRICIONISTA 44 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois segundo o texto "Na verdade, não existe um tempo certo para superar 
a perda de alguém". 

26313 817523 NUTRICIONISTA 44 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois segundo o texto "Na verdade, não existe um tempo certo para superar 
a perda de alguém". 

25234 850683 NUTRICIONISTA 46 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, de acordo com o gabarito oficial da prova. 

25518 862736 NUTRICIONISTA 50 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o texto refere-se ao presidente da República e não ao presidente do 
Conass. 

25569 868940 ODONTÓLOGO (A) 1 DEFERIDO 

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva II da questão 1 da prova para o cargo de 
ODONTÓLOGO (A) é FALSA, pois o trecho "no tratamento paliativo de cárie conhecida como ART 
(Tratamento Restaurador Atraumático)" está incorreto ao classificar o ART como um tratamento 
paliativo. O (a) candidato (a), em seu recurso, reuniu exemplos suficientes, na perspectiva desta 
banca, de citações na literatura científica que consideram o Tratamento Restaurador Atraumático 
como um tratamento de caráter definitivo. 

25699 829668 ODONTÓLOGO (A) 1 DEFERIDO 

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva II da questão 1 da prova para o cargo de 
ODONTÓLOGO (A) é FALSA, pois o trecho "no tratamento paliativo de cárie conhecida como ART 
(Tratamento Restaurador Atraumático)" está incorreto ao classificar o ART como um tratamento 
paliativo. O (a) candidato (a), em seu recurso, reuniu exemplos suficientes, na perspectiva desta 
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banca, de citações na literatura científica que consideram o Tratamento Restaurador Atraumático 
como um tratamento de caráter definitivo. 

25975 883575 ODONTÓLOGO (A) 1 DEFERIDO 

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva II da questão 1 da prova para o cargo de 
ODONTÓLOGO (A) é FALSA, pois o trecho "no tratamento paliativo de cárie conhecida como ART 
(Tratamento Restaurador Atraumático)" está incorreto ao classificar o ART como um tratamento 
paliativo. O (a) candidato (a), em seu recurso, reuniu exemplos suficientes, na perspectiva desta 
banca, de citações na literatura científica que consideram o Tratamento Restaurador Atraumático 
como um tratamento de caráter definitivo. 

26061 838207 ODONTÓLOGO (A) 5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o universo em questão é a população com acesso a água tratada 
por fluoretação. Isso pode ser perceptível na utilização do artigo "a" antes de "água tratada". Toda 
população com acesso a água tratada refere-se especificamente a água que passou por fluoretação, 
sendo endossado pelo contexto da afirmativa. 

26099 869733 ODONTÓLOGO (A) 5 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a proposição trouxe informações corretas. Ressalta-se que a 
afirmativa não se referiu à distribuição do método de fluoretação no Brasil, mas sim a sua eficiência 
como método de prevenção da cárie dentária. 

26578 860836 ODONTÓLOGO (A) 5 INDEFERIDO 
A questão está clara e coerente, referindo-se a fluoretação da água como método preventivo da cárie 
dentária. 

25018 820851 ODONTÓLOGO (A) 11 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 11 da prova para o cargo de ODONTÓLOGO (A) é VERDADEIAR e está clara, 
correta e coerente de acordo com a literatura (Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde Bucal / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção 
à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006). 

25587 868940 ODONTÓLOGO (A) 11 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 11 da prova para o cargo de ODONTÓLOGO (A) é VERDADEIAR e está clara, 
correta e coerente de acordo com a literatura (Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde Bucal / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção 
à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006). 

26592 860836 ODONTÓLOGO (A) 11 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 11 da prova para o cargo de ODONTÓLOGO (A) é VERDADEIAR e está clara, 
correta e coerente de acordo com a literatura (Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde Bucal / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção 
à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006). 

25021 820851 ODONTÓLOGO (A) 12 INDEFERIDO 
As informações providas pelo(a) candidato(a) estão corretas, porém não contradizem o pressuposto 
na afirmativa (ou tal ponto não ficou claro na argumentação do recurso. A afirmativa em questão é 
VERDADEIRA. 

26190 884238 ODONTÓLOGO (A) 12 INDEFERIDO 

A afirmativa I É VERDADEIRA, pois descreve corretamente o uso de barreiras físicas no controle de 
infecções em odontologia. A afirmativa pondera que, apesar de ser ideal plastificar toda a sala, tal 
ação não é recomendada, uma vez que dificilmente todos os plásticos serão substituídos entre os 
pacientes, aumentando a chance de infecção. 

26611 860836 ODONTÓLOGO (A) 12 INDEFERIDO 

A afirmativa I É VERDADEIRA, pois descreve corretamente o uso de barreiras físicas no controle de 
infecções em odontologia. A afirmativa pondera que, apesar de ser ideal plastificar toda a sala, tal 
ação não é recomendada, uma vez que dificilmente todos os plásticos serão substituídos entre os 
pacientes, aumentando a chance de infecção. 
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25028 856538 ODONTÓLOGO (A) 14 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Guia de Recomendações para o uso de 
Fluoretos no Brasil, página 32-33. 

26022 860899 ODONTÓLOGO (A) 14 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Guia de Recomendações para o uso de 
Fluoretos no Brasil, página 32-33. 

25022 820851 ODONTÓLOGO (A) 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Manual de Biossegurança e Segurança do 
Paciente – Odontologia, página 27. 

26050 860899 ODONTÓLOGO (A) 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Manual de Biossegurança e Segurança do 
Paciente – Odontologia, página 27. 

25024 820851 ODONTÓLOGO (A) 18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Guia de Recomendações para o uso de 
Fluoretos no Brasil, página 29. 

25231 822966 ODONTÓLOGO (A) 18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Guia de Recomendações para o uso de 
Fluoretos no Brasil, página 29. 

25386 828698 ODONTÓLOGO (A) 18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Guia de Recomendações para o uso de 
Fluoretos no Brasil, página 29. 

25692 829668 ODONTÓLOGO (A) 18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Guia de Recomendações para o uso de 
Fluoretos no Brasil, página 29. 

26052 860899 ODONTÓLOGO (A) 18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Guia de Recomendações para o uso de 
Fluoretos no Brasil, página 29. 

26114 869733 ODONTÓLOGO (A) 18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Guia de Recomendações para o uso de 
Fluoretos no Brasil, página 29. 

25398 828698 ODONTÓLOGO (A) 20 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Manual de Biossegurança e Segurança do 
Paciente – Odontologia, página 47. 

25025 820851 ODONTÓLOGO (A) 22 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as Orientações Básicas nos Traumatismos na 
Dentição Decídua. Adicionalmente, existem debates sobre o melhor procedimento nesses casos. 
"Desse modo, não há base racional para conclusões sobre a melhor modalidade de tratamento para 
dentes decíduos avulsionados". Referência: Poluha RL, Nascimento GHH, Terada HH. Reimplante de 
dentes decíduos: indicações e contraindicações. Arch Health Invest. 2016;5(3):140. 

25603 868940 ODONTÓLOGO (A) 22 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as Orientações Básicas nos Traumatismos na 
Dentição Decídua. Adicionalmente, existem debates sobre o melhor procedimento nesses casos. 
"Desse modo, não há base racional para conclusões sobre a melhor modalidade de tratamento para 
dentes decíduos avulsionados". Referência: Poluha RL, Nascimento GHH, Terada HH. Reimplante de 
dentes decíduos: indicações e contraindicações. Arch Health Invest. 2016;5(3):140. 

25026 820851 ODONTÓLOGO (A) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa é FALSA, pois o tratamento restaurador atraumático (TRA) é considerada uma estratégia 
de tratamento apropriado de lesões cariosas iniciais, integrada a programas educativo-preventivos, 
em populações com acesso restrito a serviços tradicionais. 

25864 822966 ODONTÓLOGO (A) 34 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, de acordo com o site do Windows, aba "Atalhos de teclado do 
explorador de arquivos". 

26624 860836 ODONTÓLOGO (A) 38 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com os atalhos previstos no Windows que também 
são aplicáveis ao Word 2019. 
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25984 883575 ODONTÓLOGO (A) 44 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a autora explorou, no texto, o processo de luto e como as pessoas 
lidam com ele. Além disso, direcionou-se para a questão do luto complicado, que ocorre quando não 
se sabe lidar com a questão. 

26510 869733 ODONTÓLOGO (A) 44 INDEFERIDO 
O 3° parágrafo do texto afirma: "Na verdade, não existe um tempo certo para superar a perda de 
alguém, isso depende de cada pessoa, do modo como ela enfrenta e aceita a situação". Assim, fica 
claro que a afirmativa II é FALSA. 

26633 860836 ODONTÓLOGO (A) 44 INDEFERIDO 
O 3° parágrafo do texto afirma: "Na verdade, não existe um tempo certo para superar a perda de 
alguém, isso depende de cada pessoa, do modo como ela enfrenta e aceita a situação". Assim, fica 
claro que a afirmativa II é FALSA. 

25008 835015 ODONTÓLOGO (A) 49 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. O argumento postulado no recurso não é válido, uma vez que o 
enunciado da questão traz o pressuposto de "Com base no texto...". Dessa forma, todas as 
informações propostas precisam ser interpretadas para realidade e tempo do texto e não sendo 
influenciadas por fatores externos ao mesmo. 

25464 880743 ODONTÓLOGO (A) N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25801 856255 
ODONTÓLOGO (A) BUCO-

MAXILO 
3 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA. O recurso postulado está correto, exceto quando assinala que a definição de 
vigilância epidemiológica é análoga à definição de vigilância sanitária, sendo este o principal equívoco 
da afirmativa falsa. 

25798 856255 
ODONTÓLOGO (A) BUCO-

MAXILO 
41 INDEFERIDO 

O 3° parágrafo do texto afirma: "Na verdade, não existe um tempo certo para superar a perda de 
alguém, isso depende de cada pessoa, do modo como ela enfrenta e aceita a situação". Assim, fica 
claro que a afirmativa II é FALSA. 

26068 822989 ODONTÓLOGO (A) PEDIATRA 11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o universo em questão é a população com acesso a água tratada 
por fluoretação. Isso pode ser perceptível na utilização do artigo "a" antes de "água tratada". Toda 
população com acesso a água tratada refere-se especificamente a água que passou por fluoretação, 
sendo endossado pelo contexto da afirmativa. 

26122 863756 PROFESSOR (A) DE ARTES N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25599 752146 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
6 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois (157 - 26) / 157 = 19,84%. 

26560 839601 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
8 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o atalho Ctrl + seta para cima permite movimentar o cursor até o 
início do parágrafo. 

25479 857649 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA. A afirmativa em questão é clara e coesa, com o enunciado deixando claro que 
a resposta da afirmativa estava baseada completamente no texto ("Com base no texto..."). 

25591 752146 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA. O texto afirma que existe uma distinção entre a língua dos povos primitivos 
com os povos civilizados. Entretanto, não há menção a estrutura e gramática, principalmente quando 
comparados os dois povos supracitados. Já a afirmativa II: É FALSA, pois o texto não afirma que a 
escola legitima práticas de discriminação, mas é preciso que os professores se conscientizem e não 
sejam eles mesmos perpetuadores do preconceito linguístico e da discriminação. 

25620 794846 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA. O texto afirma que existe uma distinção entre a língua dos povos primitivos 
com os povos civilizados. Entretanto, não há menção a estrutura e gramática, principalmente quando 
comparados os dois povos supracitados. Já a afirmativa II: É FALSA, pois o texto não afirma que a 
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escola legitima práticas de discriminação, mas é preciso que os professores se conscientizem e não 
sejam eles mesmos perpetuadores do preconceito linguístico e da discriminação. 

25781 845651 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA. O texto afirma que existe uma distinção entre a língua dos povos primitivos 
com os povos civilizados. Entretanto, não há menção a estrutura e gramática, principalmente quando 
comparados os dois povos supracitados. Já a afirmativa II: É FALSA, pois o texto não afirma que a 
escola legitima práticas de discriminação, mas é preciso que os professores se conscientizem e não 
sejam eles mesmos perpetuadores do preconceito linguístico e da discriminação. 

25785 864340 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA. O texto afirma que existe uma distinção entre a língua dos povos primitivos 
com os povos civilizados. Entretanto, não há menção a estrutura e gramática, principalmente quando 
comparados os dois povos supracitados. Já a afirmativa II: É FALSA, pois o texto não afirma que a 
escola legitima práticas de discriminação, mas é preciso que os professores se conscientizem e não 
sejam eles mesmos perpetuadores do preconceito linguístico e da discriminação. 

26563 839601 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA. O texto afirma que existe uma distinção entre a língua dos povos primitivos 
com os povos civilizados. Entretanto, não há menção a estrutura e gramática, principalmente quando 
comparados os dois povos supracitados. 

25417 860290 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois há uma extrapolação no trecho “um mediador entre...”. Há uma 
contradição entre os conceitos de "mediador entre o conhecimento e o aluno" e "detentor do saber", 
atribuídos ao professor. 

25627 794846 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois há uma extrapolação no trecho “um mediador entre...”. Há uma 
contradição entre os conceitos de "mediador entre o conhecimento e o aluno" e "detentor do saber", 
atribuídos ao professor. 

26566 839601 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois há uma extrapolação no trecho “um mediador entre...”. Há uma 
contradição entre os conceitos de "mediador entre o conhecimento e o aluno" e "detentor do saber", 
atribuídos ao professor. 

25497 857649 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA. Por exemplo, "as variedades de prestígio serão sempre aquelas escolhidas 
para unificação política" não se encontra no texto, sendo claramente uma extrapolação das 
informações providas no texto. 

25369 817812 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
16 INDEFERIDO As informações providas na afirmativa III estão totalmente de acordo com o que foi exposto em texto. 

25987 856355 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
23 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois atende integralmente ao disposto no Art. 27, §3°. 

25988 856355 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
23 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois atende integralmente ao disposto no Art. 27, §3°. 

26547 882017 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois quando menciona um "efeito específico" a afirmativa refere-se 
aos mecanismos com receptores específicos apresentados pelos hormônios, direcionando-os a 
células-alvo, onde irá ocorrer a atuação dos efeitos. 

25414 817812 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
28 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 28 do cargo de PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS é VERDADEIRA. 
Uma proteína não consegue desempenhar sua função se houve deformação de sua estrutura 
formadora. Em alguns casos raros, após a renaturação, a função pode voltar a ser desempenhada. 
Assim, o trecho "se uma proteína perde sua estrutura, ela perde também sua função" permanece 
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verdadeiro, pois refere-se ao cenário em que a proteína não possui a sua estrutura, ao mesmo tempo 
em que não cita a renaturação. 

25151 864369 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "são representados pela flâmula" torna a assertiva incorreta, 
pois o correto é "plúmula". Também está incorreto "consistindo do epiceno", pois o certo é 
"epicótilo". O "sistema caulinar" é frequentemente usado para designar o conjunto desses dois 
órgãos (caule e folha). 

25598 857649 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
29 INDEFERIDO 

A questão apresenta-se clara, correta e coerente, abordando tema previsto em edital. A questão em 
si apresenta-se inédita e exclusiva, compreendendo o enunciado e as opções de resposta. 

25434 817812 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
31 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a bobina quando energizada gera um campo magnético que é 
canalizado pelo material ferromagnético que o condensa devido a sua alta permeabilidade. 

26549 882017 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
32 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois com relação a área, grande parte do oceano corresponde a um 
vazio de produtividade fotossintética e de matéria. Entretanto, áreas essenciais (como recifes de 
corais) são responsáveis por números massivos de produtividade, possuindo efeitos planetários. 
Assim, é possível considerar que os oceanos possuem, no geral, baixa taxa de fotossíntese e poucos 
nutrientes, dependendo da dinâmica de circulação vertical e de grupos muito produtivos para seu 
correto funcionamento. 

25271 845574 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
32 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois com relação a área, grande parte do oceano corresponde a um 
vazio de produtividade fotossintética e de matéria. Entretanto, áreas essenciais (como recifes de 
corais) são responsáveis por números massivos de produtividade, possuindo efeitos planetários. 
Assim, é possível considerar que os oceanos possuem, no geral, baixa taxa de fotossíntese e poucos 
nutrientes, dependendo da dinâmica de circulação vertical e de grupos muito produtivos para seu 
correto funcionamento. 

25606 861958 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
32 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois com relação a área, grande parte do oceano corresponde a um 
vazio de produtividade fotossintética e de matéria. Entretanto, áreas essenciais (como recifes de 
corais) são responsáveis por números massivos de produtividade, possuindo efeitos planetários. 
Assim, é possível considerar que os oceanos possuem, no geral, baixa taxa de fotossíntese e poucos 
nutrientes, dependendo da dinâmica de circulação vertical e de grupos muito produtivos para seu 
correto funcionamento. 

25617 856284 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
32 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois com relação a área, grande parte do oceano corresponde a um 
vazio de produtividade fotossintética e de matéria. Entretanto, áreas essenciais (como recifes de 
corais) são responsáveis por números massivos de produtividade, possuindo efeitos planetários. 
Assim, é possível considerar que os oceanos possuem, no geral, baixa taxa de fotossíntese e poucos 
nutrientes, dependendo da dinâmica de circulação vertical e de grupos muito produtivos para seu 
correto funcionamento. 

26386 858536 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
32 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois com relação a área, grande parte do oceano corresponde a um 
vazio de produtividade fotossintética e de matéria. Entretanto, áreas essenciais (como recifes de 
corais) são responsáveis por números massivos de produtividade, possuindo efeitos planetários. 
Assim, é possível considerar que os oceanos possuem, no geral, baixa taxa de fotossíntese e poucos 
nutrientes, dependendo da dinâmica de circulação vertical e de grupos muito produtivos para seu 
correto funcionamento. 
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25588 857649 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
35 INDEFERIDO 

A questão apresenta-se clara, correta e coerente, abordando tema previsto em edital. A questão em 
si apresenta-se inédita e exclusiva, compreendendo o enunciado e as opções de resposta. 

25566 872999 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
36 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta os três tipos de vasos sanguíneos encontrados no corpo 
humano. A presença da conjunção OU não exclui o fato de que o corpo humano possui três tipos de 
vasos, estando inteiramente de acordo com o sentido da afirmação (ou capilares, ou artérias ou 
veias). 

26550 882017 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
36 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta os três tipos de vasos sanguíneos encontrados no corpo 
humano. A presença da conjunção OU não exclui o fato de que o corpo humano possui três tipos de 
vasos, estando inteiramente de acordo com o sentido da afirmação (ou capilares, ou artérias ou 
veias). 

25241 845574 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
37 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, de acordo com o gabarito oficial da prova. 

25327 861037 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
39 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois os leucócitos são células incolores. As cores que podem ser 
observadas na literatura especializada são advindas de processos de coloração citológica com a 
finalidade de visualizar as diferentes células, além de ser um recurso didático para a formação de 
recursos humanos especializados. 

25766 845651 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
42 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, estando plenamente de acordo com os expostos no 5° parágrafo do 
texto em questão. 

25615 857649 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
45 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, estando plenamente de acordo com os expostos no 3° parágrafo do 
texto em questão. 

25745 862613 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
46 INDEFERIDO 

O gabarito oficial do concurso trouxe a letra B como sendo a correta nesta questão. Assim, as 
afirmativas II e III são FALSAS. 

25659 822688 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
47 INDEFERIDO 

A assertiva III da questão 47 da prova de PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS é VERDADEIRA. 
Embora o termo "atual" não esteja presente no texto "DIRETRIZES E BASES", o referido texto deixa 
claro em vários momentos que, atualmente, a estrutura da educação brasileira é determinada pela 
LDB. Assim, o caráter atual da lei se encontra explícito em passagens como: "A lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional"; "Segundo a LDB, a 
educação brasileira é dividida em dois níveis" (observa-se, nesse trecho, que a LDB determina uma 
característica da educação nacional vigente atualmente); "A LDB é uma lei fundamental para a 
qualidade da educação no Brasil" (nesse trecho, o texto deixa claro que a LDB ainda contribui para a 
qualidade da educação nacional); "essa lei deve ser conhecida não apenas por professores, mas 
também por outros profissionais" (nesse trecho, o texto afirma que os profissionais de educação, 
atualmente, devem conhecer a LDB). Assim, o uso do termo "atuais" na assertiva apenas sintetiza 
uma ideia presente em diversas passagens do texto. De modo complementar, é importante destacar 
que o candidato deve ser capaz de ler e interpretar um texto que aborda um assunto de 
conhecimentos específicos previsto em edital, não devendo estar limitado ao vocabulário desse 
referido texto. 

26552 882017 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
50 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, com a mudança do tempo verbal não prejudicando a interpretação da 
questão: a divisão da educação brasileira pode ser inferida de forma clara e coerente. Assim, a 
afirmativa é VERDADEIRA. 
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25686 866523 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
6 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois (157 - 26) / 157 = 19,84%. 

25573 856376 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
8 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de fato o usuário pode utilizar o referido atalho para se deslocar até o 
parágrafo anterior, no Word 2019. A movimentação entre parágrafos é possível graças a utilização 
do atalho Ctrl + seta para cima. 

25582 856376 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
8 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de fato o usuário pode utilizar o referido atalho para se deslocar até o 
parágrafo anterior, no Word 2019. A movimentação entre parágrafos é possível graças a utilização 
do atalho Ctrl + seta para cima. 

25626 825087 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
11 INDEFERIDO 

Ambas as afirmativas são falsas. Pois: A afirmativa I é FALSA, pois o texto não traz a informação sobre 
as línguas dos povos civilizado (não menciona estrutura e gramática dos povos civilizados). Afirmativa 
II: É FALSA, pois o texto não afirma que a escola legitima práticas de discriminação, mas é preciso que 
os professores se conscientizem e não sejam eles mesmos perpetuadores do preconceito linguístico 
e da discriminação. 

25956 751148 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois há uma extrapolação no trecho “um mediador entre...”. Há uma 
contradição entre os conceitos de "mediador entre o conhecimento e o aluno" e "detentor do saber", 
atribuídos ao professor. Logo, se o professor é apenas uma figura mediadora entre o conhecimento 
e o aluno, o mesmo não poderá ser detentor do saber. 

25209 863266 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois, segundo o texto, é muito antiga a tradição de distinguir a língua 
associada ao símbolo de poder dos dialetos. O uso do termo “dialeto” sempre foi carregado de 
preconceito racial ou cultural. Nesse emprego, dialeto é associado a uma maneira errada, feia ou má 
de se falar uma língua. Também é uma maneira de distinguir a língua dos povos civilizados, brancos, 
das formas supostamente primitivas de falar dos povos selvagens. 

24969 826594 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
31 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está inteiramente de acordo com as regras oficiais de jogo da 
Confederação Brasileira de Handebol. 

24953 751148 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
34 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva II da questão 34 da 
prova para o cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA é FALSA, pois o trecho "indivíduos que 
fazem parte do ambiente social" apresenta uma extrapolação, visto que certos benefícios do futsal, 
como a agilidade, podem não beneficiar determinados indivíduos do "ambiente social", como o 
professor, outros educadores e os espectadores. 

24981 751148 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
34 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva II da questão 34 da 
prova para o cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA é FALSA, pois o trecho "indivíduos que 
fazem parte do ambiente social" apresenta uma extrapolação, visto que certos benefícios do futsal, 
como a agilidade, podem não beneficiar determinados indivíduos do "ambiente social", como o 
professor, outros educadores e os espectadores. 

25961 751148 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
34 DEFERIDO 

Novo gabarito passa a ser a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva II da questão 34 da 
prova para o cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA é FALSA, pois o trecho "indivíduos que 
fazem parte do ambiente social" apresenta uma extrapolação, visto que certos benefícios do futsal, 
como a agilidade, podem não beneficiar determinados indivíduos do "ambiente social", como o 
professor, outros educadores e os espectadores. 
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25237 876316 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
35 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as características do atletismo elencadas na afirmativa são todas 
condizentes com a realidade, incluindo a distância das provas e também diferentes modalidades do 
esporte. 

25629 856376 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
45 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está integralmente coerente com o exposto no 3° parágrafo do 
texto. 

25441 822651 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
49 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, já que postula que o artigo influenciado foi o 272, enquanto que foi o 227. 

25424 877320 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
N/I INDEFERIDO 

As provas objetivas foram realizadas em conformidade com os horários determinados no edital do 
concurso públicos e informados no cartão de confirmação de inscrição do(a) candidato(a). O(a) 
candidato(a) deve reservar tempo suficiente para a resolução das questões objetivas e a marcação 
do cartão resposta. 

25437 842446 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
1 DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

26056 876758 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
1 DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25067 827490 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
3 INDEFERIDO A prova foi realizada de acordo com o que foi previsto em edital. 

25858 870254 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, de acordo com o gabarito oficial da prova. Existe equívoco na questão, pois o 
trecho "impedir o educador de ter" torna a assertiva incorreta. 

25896 870254 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, enquanto as demais são FALSAS. Na afirmativa II, encontra-se claro o 
fato de que cuidar das crianças é algo que não pode ser separado do processo educativo, o que é 
VERDADEIRO. 

25396 828999 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, sendo coerente com o previsto em lei. A descrição separada de 
"étnica" e "racial" não prejudicam nem modificam o entendimento da ideia da questão. 

25950 860055 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
6 INDEFERIDO 

A assertiva III da questão 06 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO é 
VERDADEIRA e aborda os temas planejamento escolar, conhecimentos sobre as normas, leis e 
atribuições inerentes ao cargo, currículo: conceitos e princípios e didática geral e prática de ensino. 

26023 858411 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, uma vez que é preciso romper com as relações de dominação entre 
questões etárias, socioeconômicas, étnicas, raciais, de gênero, regionais, linguísticas e religiosas no 
processo educativo infantil. Esse pressuposto está alinhado com a função sociopolítica e pedagógica 
das instituições de educação infantil. 

26749 829042 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, uma vez que é preciso romper com as relações de DOMINAÇÃO entre 
questões etárias, socioeconômicas, étnicas, raciais, de gênero, regionais, linguísticas e religiosas no 
processo educativo infantil. Esse pressuposto está alinhado com a função sociopolítica e pedagógica 
das instituições de educação infantil. 

24974 850836 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
7 INDEFERIDO 

O item II da questão 7 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO busca avaliar 
o conhecimento do candidato sobre a legislação do município de Palmeira dos Índios, não havendo 
previsão no edital ou referência na questão a qualquer lei ou dispositivo legal externo. Assim, o 
referido item da questão encontra-se claro, correto e coerente, de acordo com o disposto no Art. 12 
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da lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Município de Palmeira dos Índios. 

24990 881766 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
7 INDEFERIDO 

O item II da questão 7 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO busca avaliar 
o conhecimento do candidato sobre a legislação do município de Palmeira dos Índios, não havendo 
previsão no edital ou referência na questão a qualquer lei ou dispositivo legal externo. Assim, o 
referido item da questão encontra-se claro, correto e coerente, de acordo com o disposto no Art. 12 
da lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Município de Palmeira dos Índios. 

25191 827638 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
7 INDEFERIDO 

O item II da questão 7 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO busca avaliar 
o conhecimento do candidato sobre a legislação do município de Palmeira dos Índios, não havendo 
previsão no edital ou referência na questão a qualquer lei ou dispositivo legal externo. Assim, o 
referido item da questão encontra-se claro, correto e coerente, de acordo com o disposto no Art. 12 
da lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Município de Palmeira dos Índios. 

25316 834652 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
7 INDEFERIDO 

O item II da questão 7 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO busca avaliar 
o conhecimento do candidato sobre a legislação do município de Palmeira dos Índios, não havendo 
previsão no edital ou referência na questão a qualquer lei ou dispositivo legal externo. Assim, o 
referido item da questão encontra-se claro, correto e coerente, de acordo com o disposto no Art. 12 
da lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Município de Palmeira dos Índios. 

26112 870254 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
7 INDEFERIDO 

O item II da questão 7 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO busca avaliar 
o conhecimento do candidato sobre a legislação do município de Palmeira dos Índios, não havendo 
previsão no edital ou referência na questão a qualquer lei ou dispositivo legal externo. Assim, o 
referido item da questão encontra-se claro, correto e coerente, de acordo com o disposto no Art. 12 
da lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Município de Palmeira dos Índios. 

25193 827638 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
8 INDEFERIDO 

O item I da questão 8 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO busca avaliar 
o conhecimento do candidato sobre a legislação do município de Palmeira dos Índios, não havendo 
previsão no edital ou referência na questão a qualquer lei ou dispositivo legal externo. Assim, o 
referido item da questão encontra-se claro, correto e coerente, de acordo com o disposto no Art. 12 
da lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Município de Palmeira dos Índios. 

25194 827638 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
8 INDEFERIDO 

O item I da questão 8 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO busca avaliar 
o conhecimento do candidato sobre a legislação do município de Palmeira dos Índios, não havendo 
previsão no edital ou referência na questão a qualquer lei ou dispositivo legal externo. Assim, o 
referido item da questão encontra-se claro, correto e coerente, de acordo com o disposto no Art. 12 
da lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Município de Palmeira dos Índios. 

25321 834652 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
8 INDEFERIDO 

O item I da questão 8 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO busca avaliar 
o conhecimento do candidato sobre a legislação do município de Palmeira dos Índios, não havendo 
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previsão no edital ou referência na questão a qualquer lei ou dispositivo legal externo. Assim, o 
referido item da questão encontra-se claro, correto e coerente, de acordo com o disposto no Art. 12 
da lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Município de Palmeira dos Índios. 

26145 870254 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
8 INDEFERIDO 

O item I da questão 8 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO busca avaliar 
o conhecimento do candidato sobre a legislação do município de Palmeira dos Índios, não havendo 
previsão no edital ou referência na questão a qualquer lei ou dispositivo legal externo. Assim, o 
referido item da questão encontra-se claro, correto e coerente, de acordo com o disposto no Art. 12 
da lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Município de Palmeira dos Índios. 

26317 863615 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
9 INDEFERIDO A resposta para a questão é letra B, segundo gabarito oficial do concurso. 

25084 862292 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
11 INDEFERIDO 

As assertivas I e III da questão 11 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO 
abordam os temas planejamento escolar, conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições 
inerentes ao cargo, currículo: conceitos e princípios e didática geral e prática de ensino. 

25673 862292 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
11 INDEFERIDO 

As assertivas I e III da questão 11 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO 
abordam os temas planejamento escolar, conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições 
inerentes ao cargo, currículo: conceitos e princípios e didática geral e prática de ensino. 

25740 824498 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
11 INDEFERIDO 

As assertivas I e III da questão 11 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO 
abordam os temas planejamento escolar, conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições 
inerentes ao cargo, currículo: conceitos e princípios e didática geral e prática de ensino. 

25769 849445 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
11 INDEFERIDO 

As assertivas I e III da questão 11 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO 
abordam os temas planejamento escolar, conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições 
inerentes ao cargo, currículo: conceitos e princípios e didática geral e prática de ensino. 

26011 858411 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
11 INDEFERIDO 

As assertivas I e III da questão 11 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO 
abordam os temas planejamento escolar, conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições 
inerentes ao cargo, currículo: conceitos e princípios e didática geral e prática de ensino. 

26330 863615 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
11 INDEFERIDO 

As assertivas I e III da questão 11 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO 
abordam os temas planejamento escolar, conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições 
inerentes ao cargo, currículo: conceitos e princípios e didática geral e prática de ensino. 

26605 881525 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
11 INDEFERIDO 

As assertivas I e III da questão 11 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO 
abordam os temas planejamento escolar, conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições 
inerentes ao cargo, currículo: conceitos e princípios e didática geral e prática de ensino. 

26675 862357 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
11 INDEFERIDO 

As assertivas I e III da questão 11 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO 
abordam os temas planejamento escolar, conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições 
inerentes ao cargo, currículo: conceitos e princípios e didática geral e prática de ensino. 

25091 862292 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
12 INDEFERIDO 

As assertivas da questão 12, do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO, 
abordam os temas planejamento escolar, conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições 
inerentes ao cargo, currículo: conceitos e princípios e didática geral e prática de ensino. 
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25675 862292 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
12 INDEFERIDO 

As assertivas da questão 12, do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO, 
abordam os temas planejamento escolar, conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições 
inerentes ao cargo, currículo: conceitos e princípios e didática geral e prática de ensino. 

26189 868827 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois fornece diretrizes básicas para o acompanhamento da criança em 
qualquer instituição, desde que se baseie no proposto nos Projeto Político Pedagógico da instituição 
em questão. 

26618 881525 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois fornece diretrizes básicas para o acompanhamento da criança em 
qualquer instituição, desde que se baseie no proposto nos Projeto Político Pedagógico da instituição 
em questão. 

26311 863615 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o emprego do verbo "privilegiar" foi claro e coerente com a 
questão, elencando diretrizes que precisam ser obedecidas por Lei. 

24988 841649 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA. A avaliação é um instrumento essencial no processo educativo infantil, 
incidindo sobre todo o contexto de aprendizagem. 

24989 841649 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA. A avaliação é um instrumento essencial no processo educativo infantil, 
incidindo sobre todo o contexto de aprendizagem. 

25157 751201 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA e está de acordo com a LDB, Art. 27-III: Os conteúdos curriculares da 
educação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes: III - orientação para o trabalho. A 
utilização do termo "mercado de trabalho" não prejudica o entendimento da questão. 

25511 857315 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA e está de acordo com a LDB, Art. 27-III: Os conteúdos curriculares da 
educação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes: III - orientação para o trabalho. A 
utilização do termo "mercado de trabalho" não prejudica o entendimento da questão. 

25647 878951 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA e está de acordo com a LDB, Art. 27-III: Os conteúdos curriculares da 
educação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes: III - orientação para o trabalho. A 
utilização do termo "mercado de trabalho" não prejudica o entendimento da questão. 

25763 861235 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA e está de acordo com a LDB, Art. 27-III: Os conteúdos curriculares da 
educação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes: III - orientação para o trabalho. A 
utilização do termo "mercado de trabalho" não prejudica o entendimento da questão. 

25918 856189 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA e está de acordo com a LDB, Art. 27-III: Os conteúdos curriculares da 
educação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes: III - orientação para o trabalho. A 
utilização do termo "mercado de trabalho" não prejudica o entendimento da questão. 

26379 873816 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA e está de acordo com a LDB, Art. 27-III: Os conteúdos curriculares da 
educação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes: III - orientação para o trabalho. A 
utilização do termo "mercado de trabalho" não prejudica o entendimento da questão. 

26530 862604 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o processo de educação infantil deverá considerar que as 
dimensões expressivas, motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança 
são, de fato, indivisíveis. 

26535 847169 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA e está de acordo com a LDB, Art. 27-III: Os conteúdos curriculares da 
educação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes: III - orientação para o trabalho. A 
utilização do termo "mercado de trabalho" não prejudica o entendimento da questão. 
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26747 829042 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA e está de acordo com a LDB, Art. 27-III: Os conteúdos curriculares da 
educação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes: III - orientação para o trabalho. A 
utilização do termo "mercado de trabalho" não prejudica o entendimento da questão. 

26529 862604 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o termo "divisibilidade" foi empregue no sentido de desunir, ou 
seja, tolher a criança do seu desenvolvimento. 

25529 750833 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
19 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, de acordo com a LDB. A não inclusão do ensino médio no trecho 
elencado na questão não desqualifica o que é proposto para a Educação Infantil e para o ensino 
fundamental. 

25001 829503 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 13, I e II da Lei Municipal nº 1.240, 20 
de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Palmeira dos Índios/AL. A afirmativa II é FALSA. 

25071 751236 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "exclusivamente" torna a assertiva incorreta ao contrariar o 
disposto no Art. 9°, I e II. Tema: Lei Municipal nº 1.240, 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre 
o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Palmeira dos Índios/AL. 

25481 874843 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 13, I e II da Lei Municipal nº 1.240, 20 
de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Palmeira dos Índios/AL. 

26098 877461 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 13, I e II da Lei Municipal nº 1.240, 20 
de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Palmeira dos Índios/AL. Todo o sentido da letra da lei foi preservado, fornecendo todas as 
possibilidades para o correto julgamento da veracidade da questão. 

25374 834652 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
21 INDEFERIDO 

O item II da questão 21 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO busca 
avaliar o conhecimento do candidato sobre a legislação do município de Palmeira dos Índios, não 
havendo previsão no edital ou referência na questão a qualquer lei ou dispositivo legal externo. 
Assim, o referido item da questão encontra-se claro, correto e coerente, de acordo com o disposto 
no Art. 12 da lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Palmeira dos Índios. 

25379 834652 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
21 INDEFERIDO 

O item II da questão 21 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO busca 
avaliar o conhecimento do candidato sobre a legislação do município de Palmeira dos Índios, não 
havendo previsão no edital ou referência na questão a qualquer lei ou dispositivo legal externo. 
Assim, o referido item da questão encontra-se claro, correto e coerente, de acordo com o disposto 
no Art. 12 da lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Palmeira dos Índios. 

26158 870254 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
21 INDEFERIDO 

O item II da questão 21 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5 ANO busca 
avaliar o conhecimento do candidato sobre a legislação do município de Palmeira dos Índios, não 
havendo previsão no edital ou referência na questão a qualquer lei ou dispositivo legal externo. 
Assim, o referido item da questão encontra-se claro, correto e coerente, de acordo com o disposto 
no Art. 12 da lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Palmeira dos Índios. 
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24984 841649 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
22 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, de acordo com o gabarito oficial do concurso. 

25404 828999 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
22 INDEFERIDO 

O gabarito oficial do concurso trouxe a letra B como sendo a correta nesta questão. Assim, apenas 
uma afirmativa está correta. 

25568 863182 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
22 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, 
Página 95. 

25106 858411 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa II encontra-se clara e coerente, estando de acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996. O aparecimento da palavra "daLei" não prejudica a interpretação do sentido do 
exposto. 

25407 828999 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
23 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. A dedução é um artifício 
que cabe, inclusive, para interpretações em Lei. 

25579 863182 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
23 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. A dedução é um artifício 
que cabe, inclusive, para interpretações em Lei. 

26172 870254 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa III encontra-se clara e coerente, estando de acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996. 

26303 863615 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa I encontra-se clara e coerente, estando de acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996. 

24987 841649 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao utilizar o termo "então", o advérbio caracteriza que, naquela 
circunstância, ou seja, no momento que a lei foi sancionada, o presidente era FHC. Sentido sinônimo 
à expressão "ex-presidente" utilizada no texto. 

25059 834652 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao utilizar o termo "então", o advérbio caracteriza que, naquela 
circunstância, ou seja, no momento que a lei foi sancionada, o presidente era FHC. Sentido sinônimo 
à expressão "ex-presidente" utilizada no texto. 

25065 819332 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao utilizar o termo "então", o advérbio caracteriza que, naquela 
circunstância, ou seja, no momento que a lei foi sancionada, o presidente era FHC. Sentido sinônimo 
à expressão "ex-presidente" utilizada no texto. 

25355 834652 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao utilizar o termo "então", o advérbio caracteriza que, naquela 
circunstância, ou seja, no momento que a lei foi sancionada, o presidente era FHC. Sentido sinônimo 
à expressão "ex-presidente" utilizada no texto. 

25413 828999 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao utilizar o termo "então", o advérbio caracteriza que, naquela 
circunstância, ou seja, no momento que a lei foi sancionada, o presidente era FHC. Sentido sinônimo 
à expressão "ex-presidente" utilizada no texto. 

25487 874843 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois não é possível afirmar, a partir do texto, que a LDB ataca a igualdade de 
condições para acesso à escola, o respeito aos profissionais de ensino, a gestão democrática e a 
consideração com a diversidade étnico-racial, dentre outros aspectos. 

25751 842056 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois não é possível afirmar, a partir do texto, que a LDB ataca a igualdade de 
condições para acesso à escola, o respeito aos profissionais de ensino, a gestão democrática e a 
consideração com a diversidade étnico-racial, dentre outros aspectos. O termo "ataca" foi 
empregado de forma clara e coerente, no sentido de tentar estorvar todo o mencionado. 
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26138 877461 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao utilizar o termo "então", o advérbio caracteriza que, naquela 
circunstância, ou seja, no momento que a lei foi sancionada, o presidente era FHC. Sentido sinônimo 
à expressão "ex-presidente" utilizada no texto. 

26191 870254 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao utilizar o termo "então", o advérbio caracteriza que, naquela 
circunstância, ou seja, no momento que a lei foi sancionada, o presidente era FHC. Sentido sinônimo 
à expressão "ex-presidente" utilizada no texto. 

26199 834745 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao utilizar o termo "então", o advérbio caracteriza que, naquela 
circunstância, ou seja, no momento que a lei foi sancionada, o presidente era FHC. Sentido sinônimo 
à expressão "ex-presidente" utilizada no texto. 

26307 875389 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao utilizar o termo "então", o advérbio caracteriza que, naquela 
circunstância, ou seja, no momento que a lei foi sancionada, o presidente era FHC. Sentido sinônimo 
à expressão "ex-presidente" utilizada no texto. 

26336 863615 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao utilizar o termo "então", o advérbio caracteriza que, naquela 
circunstância, ou seja, no momento que a lei foi sancionada, o presidente era FHC. Sentido sinônimo 
à expressão "ex-presidente" utilizada no texto. 

26354 823377 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois não é possível afirmar, a partir do texto, que a LDB ataca a igualdade de 
condições para acesso à escola, o respeito aos profissionais de ensino, a gestão democrática e a 
consideração com a diversidade étnico-racial, dentre outros aspectos. O termo "ataca" foi 
empregado de forma clara e coerente, no sentido de tentar estorvar todo o mencionado. 

26153 821667 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao empregar o termo "então", significa que se trata do presidente 
daquele momento. 

24960 800334 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a experiência que obteve na escola foi permeada pela obra como 
negativa, por ser extremamente dura sua relação com os demais colegas, ainda que tenham tidos 
alguns vislumbres de amizade. 

26225 870254 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está presente no trecho " Muitos programas, projetos e ações se 
efetivaram a partir das prescrições oriundas nesse documento institucional brasileiro. ", em que o 
documento se refere à LDB. 

24948 828595 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
29 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ainda que haja a omissão do termo "básicos", o sentido se mantém. 

24949 828595 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
30 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ainda que haja a omissão do termo "básicos", o sentido se mantém. 

25335 857826 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
32 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

26509 866588 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
32 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

26607 861130 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
32 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

26642 868555 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
32 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 
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25338 857826 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
33 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

26382 880641 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
33 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está compatível com os manuais do Excel para a função PROCV. 

26427 858593 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
33 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está compatível com os manuais do Excel para a função PROCV. 

26514 866588 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
33 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

26612 861130 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
33 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

26645 868555 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
33 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

25207 876775 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
34 INDEFERIDO 

Recurso indeferido, pois a assertiva II da questão 34 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL ATÉ O 5 ANO é FALSA. Assim, a grafia do verbo "retorna", no lugar de "retornar" não afeta 
o gabarito da mesma. 

25340 857826 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
34 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando temas previsto em edital: Afirmativa I: ajuda do 
Windows, lixeira, remoção e recuperação de arquivos e de pastas. Afirmativa II: Office. 

26516 866588 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
34 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando temas previsto em edital: Afirmativa I: ajuda do 
Windows, lixeira, remoção e recuperação de arquivos e de pastas. Afirmativa II: Office. 

26614 861130 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
34 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando temas previsto em edital: Afirmativa I: ajuda do 
Windows, lixeira, remoção e recuperação de arquivos e de pastas. Afirmativa II: Office. 

26652 868555 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
34 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando temas previsto em edital: Afirmativa I: ajuda do 
Windows, lixeira, remoção e recuperação de arquivos e de pastas. Afirmativa II: Office. 

26720 786674 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
34 INDEFERIDO 

Recurso indeferido, pois a assertiva II da questão 34 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL ATÉ O 5 ANO é FALSA. Assim, a grafia do verbo "retorna", no lugar de "retornar" não afeta 
o gabarito da mesma. 

25133 863218 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
34 INDEFERIDO 

Recurso indeferido, pois a assertiva II da questão 34 do cargo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL ATÉ O 5 ANO é FALSA. Assim, a grafia do verbo "retorna", no lugar de "retornar" não afeta 
o gabarito da mesma. 

25341 857826 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
35 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

25469 836143 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
35 INDEFERIDO 

As afirmativas I e II são FALSAS, pois não representam comandos válidos para essas funções. A 
afirmativa III é VERDADEIRA, pois representa um comando válido para computadores que possuem 
o Windows 10. 

26518 866588 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
35 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

26617 861130 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
35 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 
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26660 868555 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
35 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

25345 857826 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
36 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

25466 836143 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
36 INDEFERIDO 

As afirmativas I e II são VERDADEIRAS, pois apresentam comandos válidos. A afirmativa III é FALSA, 
pois para fechar uma janela ativa, o comando correto é CTRL + W. 

25658 859697 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
36 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta um comando válido. 

26162 877461 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
36 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta um comando válido. Ademais, subpastas também são 
pastas, podendo ser executado o mesmo atalho. 

26377 862302 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
36 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta um comando válido. Ademais, subpastas também são 
pastas, podendo ser executado o mesmo atalho. 

26519 866588 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
36 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

26647 861130 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
36 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

26665 868555 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
36 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

26666 868555 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
36 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

26572 878470 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
37 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta, corretamente, os critérios de divisibilidade dos 
múltiplos de 4. Ao afirmar que, quando o número formado pelos algarismos das dezenas e das 
unidades de N é divisível por 4, o conceito engloba o 00. 

25062 751236 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
40 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRO, pois ela custa R$ 1,39por quilo. Vejamos: Marca "A": R$ 389,00 / 250kg 
= R$ 1,56. Marca "B": R$ 481,00 / 270kg = R$ 1,78. Marca "C": R$ 517,00 / 300kg = R$ 1,72. Marca 
"D": R$ 462,00 / 250kg = R$ 1,85. Marca "E": R$ 444,00 / 320kg = R$ 1,39 (MELHOR PREÇO). 

25478 842446 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
40 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois dentre os números apresentados está o 78, e é impossível um número 
par ser um número primo. 

24975 843543 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
41 INDEFERIDO O concurso foi realizado integralmente de acordo com o previsto em edital. 

25471 836143 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
41 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois ao estabelecer uma relação entre classe social e demais fatores entre os 
participantes da interação, é possível inferir que a interação pela linguagem se dá de forma social, e 
não psicológica. 

25482 828999 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
41 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois ao estabelecer uma relação entre classe social e demais fatores entre os 
participantes da interação, é possível inferir que a interação pela linguagem se dá de forma social, e 
não psicológica. 

25484 874843 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
41 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o texto exprime que a " manifestação exterior e física da conduta 
social – o movimento das mãos, a pose, o tom da voz –, que acompanham habitualmente o discurso, 
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é, antes de mais nada, determinado pela consideração do auditório e pela sua avaliação. " Logo, é 
possível verificar que o indivíduo pode mudar os seus hábitos. 

26182 877461 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
41 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o texto exprime que a " manifestação exterior e física da conduta 
social – o movimento das mãos, a pose, o tom da voz –, que acompanham habitualmente o discurso, 
é, antes de mais nada, determinado pela consideração do auditório e pela sua avaliação. " Logo, é 
possível verificar que o indivíduo pode mudar os seus hábitos. 

24977 843543 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
42 INDEFERIDO O concurso foi realizado integralmente de acordo com o previsto em edital. 

25473 836143 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
42 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a mesma mostra diversas situações, reais, em que se pode comprovar a 
orientação social do enunciado. 

25477 836143 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
42 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a mesma mostra diversas situações, reais, em que se pode comprovar a 
orientação social do enunciado. 

26233 863569 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
42 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois ao afirmar que é imprescindível um interlocutor explícito para que haja 
produção de enunciado, é excluída a hipótese prevista no texto, de um monólogo. A afirmativa II é 
FALSA, pois a mesma mostra diversas situações, reais, em que se pode comprovar a orientação social 
do enunciado. 

26234 863569 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
42 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois ao afirmar que é imprescindível um interlocutor explícito para que haja 
produção de enunciado, é excluída a hipótese prevista no texto, de um monólogo. A afirmativa II é 
FALSA, pois a mesma mostra diversas situações, reais, em que se pode comprovar a orientação social 
do enunciado. 

26422 877461 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
42 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois ao afirmar que é imprescindível um interlocutor explícito para que haja 
produção de enunciado, é excluída a hipótese prevista no texto, de um monólogo. A afirmativa II é 
FALSA, pois a mesma mostra diversas situações, reais, em que se pode comprovar a orientação social 
do enunciado. 

24978 843543 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
43 INDEFERIDO O concurso foi realizado integralmente de acordo com o previsto em edital. 

25764 847087 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
43 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois desde o início do texto, o autor expressa que o discurso é 
orientado e de acordo com o seu ouvinte, levando em consideração aspectos como classe social, 
levando a acreditar que o próprio discurso que o autor está fazendo sobre o tema possui a mesma 
orientação. 

25649 843543 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
44 INDEFERIDO O concurso foi realizado integralmente de acordo com o previsto em edital. 

26236 863569 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
44 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois ao decorrer do texto não é abordada essa perspectiva. 

25460 828999 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
45 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois, é possível depreender tal informação do texto, principalmente 
pelo trecho “a orientação em direção ao ‘outro’, em direção ao ouvinte, conduz necessariamente a 
se levar em conta a relação social e hierárquica que existe entre os interlocutores”. 

25488 828999 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
45 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois, é possível depreender tal informação do texto, principalmente 
pelo trecho “a orientação em direção ao ‘outro’, em direção ao ouvinte, conduz necessariamente a 
se levar em conta a relação social e hierárquica que existe entre os interlocutores”. 
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25650 843543 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
45 INDEFERIDO O concurso foi realizado integralmente de acordo com o previsto em edital. 

26412 751987 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
45 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26429 877461 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
45 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois não é possível afirmar, a partir do texto, que apenas as palavras devem 
ser consideradas. 

26413 751987 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
46 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25043 857865 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
47 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois tal informação está expressa no último parágrafo do texto. 

25653 843543 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
47 INDEFERIDO O concurso foi realizado integralmente de acordo com o previsto em edital. 

25444 842446 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
48 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois tal informação está expressa no texto, no trecho "o corpo 
pedagógico vem se preparando, juntamente com os supervisores e professores, para as mudanças 
propostas pela implementação da Base. " 

25777 847087 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
48 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois tal informação está expressa no texto, no trecho "o corpo 
pedagógico vem se preparando, juntamente com os supervisores e professores, para as mudanças 
propostas pela implementação da Base. " 

25947 788034 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
48 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois as ideias expressas com “pela primeira vez" e "aprendizado de línguas e 
raciocínio matemático" não estão presentes no texto. 

26298 845351 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
48 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o emprego do termo "realmente" do texto apenas expressa uma 
ratificação em relação a informação apresentada, não estando divergente do previsto no enunciado 
da questão. 

26544 837526 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
48 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26727 842056 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
48 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois as ideias expressas com “pela primeira vez" e "aprendizado de línguas e 
raciocínio matemático" não estão presentes no texto. 

25048 857865 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
49 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a mesma expressa que tal informação no texto, presente no trecho 
"o ensino para quem quer seguir a área pedagógica realmente é pouco prático, o que pode dificultar, 
muitas vezes, o entendimento do que e como cada campo deve ser ensinado." 

25060 819332 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
49 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25289 863359 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
49 INDEFERIDO 

A alternativa III é FALSA, pois o texto não tece comentários sobre a o método tradicionalmente 
adotado pelas faculdades públicas na formação de professores de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, considerando que tal restrição às faculdades públicas não foi feita. 

25450 842446 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
49 INDEFERIDO 

A alternativa III é FALSA, pois o texto não tece comentários sobre a o método tradicionalmente 
adotado pelas faculdades públicas na formação de professores de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, considerando que tal restrição às faculdades públicas não foi feita. 
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25952 788034 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
49 INDEFERIDO 

A alternativa III é FALSA, pois o texto não tece comentários sobre a o método tradicionalmente 
adotado pelas faculdades públicas na formação de professores de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, considerando que tal restrição às faculdades públicas não foi feita. 

26569 881525 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
49 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26623 878470 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
49 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26626 869690 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
49 INDEFERIDO 

A alternativa III é FALSA, pois o texto não tece comentários sobre a o método tradicionalmente 
adotado pelas faculdades públicas na formação de professores de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, considerando que tal restrição às faculdades públicas não foi feita. 

25034 797758 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
50 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25452 842446 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
50 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois tal informação está presente no texto, no trecho "Para ela, as 
áreas de recreação, ludicidade, jogos e brincadeiras deveriam ser melhor exploradas durante a 
formação dos professores. " 

25590 851722 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
50 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para alterar os dados cadastrais. 

26442 877461 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
50 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois tal informação está presente no texto, no trecho "Para ela, as 
áreas de recreação, ludicidade, jogos e brincadeiras deveriam ser melhor exploradas durante a 
formação dos professores. " É possível inferir que a mesma se refere aos professores da educação 
infantil, pois tal práticas não acontecem em outras fases da vida. 

25198 822123 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25239 862925 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25253 848427 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25403 856105 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25539 834322 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25614 863143 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25786 834322 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25790 869717 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25938 879746 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 
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26020 839662 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

26175 882812 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25070 878877 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para corrigir os dados cadastrais. 

25074 820076 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I INDEFERIDO Candidato(a), favor verificar no edital as disposições referentes a ressarcimento. 

25077 863899 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para corrigir os dados cadastrais. 

25206 863218 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I INDEFERIDO As questões foram elaboradas de forma clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

25211 850149 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I INDEFERIDO Candidato(a), favor verificar no edital as disposições referentes a ressarcimento. 

25332 857826 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I INDEFERIDO O concurso foi realizado integralmente de acordo com o previsto em edital. 

25352 857826 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I INDEFERIDO O concurso foi realizado integralmente de acordo com o previsto em edital. 

25955 830245 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I INDEFERIDO O concurso foi realizado integralmente de acordo com o previsto em edital. 

26326 865394 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para corrigir os dados cadastrais. 

25641 857071 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATÉ O 5º ANO 
N/I INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25643 836909 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

RELIGIOSA 
11 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26202 883568 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

RELIGIOSA 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma que são considerados dialetos por não possuírem uma 
estrutura gramatical ou uma estrutura, mas sim por serem negadas pelos colonizadores. A afirmativa 
II é FALSA, pois o texto não afirma que a prática é legitimada pela escola, apenas sugere a discussão 
acerca do tema no ambiente escolar. 

26524 860978 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

RELIGIOSA 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma que são considerados dialetos por não possuírem uma 
estrutura gramatical ou uma estrutura, mas sim por serem negadas pelos colonizadores. 

26226 883568 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

RELIGIOSA 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois tal informação não está presente no texto. É afirmado pelo autor que 
falar de uma língua é, também, abordar sobre suas crenças, superstições, ideologias e 
representações, e que para garantir controle sobre um povo, é imposta a língua do colonizador, 
entretanto não se pode inferir que as variedades de prestígio serão sempre aquelas escolhidas para 
unificação política. A afirmativa II é VERDADEIRA, pois encontra-se equivalência no texto, 
principalmente no trecho " A eleição de um dialeto, ou de uma língua, para ocupar o cargo de língua 
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oficial, renega, no mesmo gesto político, todas as outras variedades de língua de um mesmo território 
à terrível escuridão do não-ser. ", referindo, também, aos seus falantes. 

26441 752825 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

RELIGIOSA 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois após o juízo final, a alma de todas as pessoas irá retornar ao corpo 
ressuscitado. Em seguida, alguns seguirão ao céu e outros ao inferno, para todo o sempre, motivo 
esse pelo qual "imortalidade" foi empregado corretamente. 

25370 856875 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

RELIGIOSA 
28 INDEFERIDO 

A alternativa II é VERDADEIRA, pois ainda que não se possa comprovar, os seguidores acreditam que 
o Corão foi escrito ao decorrer de 23 anos, sendo isso um fato amplamente divulgado e aceito pelos 
Islã. 

25408 836909 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

RELIGIOSA 
34 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois afirma que que o Nirvana não pode ser percebido, apenas ensinado, 
entretanto, na realidade o mesmo não pode ser ensinado, apenas percebido. 

25433 878542 PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 6 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois (157 - 26) / 157 = 19,84%. 

25285 829600 PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 10 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o comando correto é "Alt + seta para direita" 

26473 829600 PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 10 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o comando correto é "Alt + seta para direita" 

25446 829600 PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma que os dialetos não possuem sua gramática e estrutura 
como as línguas oficiais, mas sim que são marginalizados. A afirmativa II é FALSA pois o texto não 
afirma que a prática é legitimada pela escola, mas sim os fatores que fizeram com que as principais 
línguas faladas fossem tão difundidas e amplamente faladas, logo, argumenta ser importante a 
discussão acerca do tema. 

25802 873747 PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 11 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25830 793946 PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 12 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao texto afirmar que tal prática foi reiteradamente realizada pelos 
países colonizadores, é correto o emprego da palavra "sempre". 

25454 878542 PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 13 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 13 da disciplina de Conhecimentos Gerais - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois há uma extrapolação no trecho “um mediador entre...”. Nessa assertiva, há 
uma contradição entre os conceitos de "mediador entre o conhecimento e o aluno" e "detentor do 
saber", atribuídos ao professor. 

25806 873747 PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 13 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 13 da disciplina de Conhecimentos Gerais - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois há uma extrapolação no trecho “um mediador entre...”. Nessa assertiva, há 
uma contradição entre os conceitos de "mediador entre o conhecimento e o aluno" e "detentor do 
saber", atribuídos ao professor. 

25831 793946 PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois encontra amparada no texto, considerando que o mesmo afirma 
que, ao colonizar e dominar um povo, realizado muitas vezes na história pelos ingleses, franceses ou 
espanhóis, seu idioma foi imposto àquelas colônias, que tiveram seus idiomas locais erradicados. O 
termo "sempre" foi empregado corretamente, facilmente perceptível pela grande quantidade de 
países no mundo que falam inglês, espanhol ou francês, países esses que, antes da dominação, 
possuíam seu próprio dialeto. 

26742 795880 PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois encontra amparada no texto, considerando que o mesmo afirma 
que, ao colonizar e dominar um povo, realizado muitas vezes na história pelos ingleses, franceses ou 
espanhóis, seu idioma foi imposto àquelas colônias, que tiveram seus idiomas locais erradicados. O 
termo "sempre" foi empregado corretamente, facilmente perceptível pela grande quantidade de 
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países no mundo que falam inglês, espanhol ou francês, países esses que, antes da dominação, 
possuíam seu próprio dialeto. 

25507 870098 PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 23 INDEFERIDO 
Recurso indeferido. A questão apresenta uma transcrição exata da lei. Vejamos: Art. 27. §3° - Em 
qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução da RENUMERAÇÃO do 
funcionário. 

25401 878542 PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 26 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois não é possível afirmar que a atmosfera possui como atribuição promover 
variações extremas de temperaturas entre o dia e a noite ou impedir a desintegração de quaisquer 
meteoritos 

25877 793946 PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 31 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, considerando que o termo "substância" foi empregado corretamente, 
tendo seu significado associado à matéria. 

25542 825947 PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 33 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o mesmo afirma, corretamente, que a massa de ar terá um 
conceito relativo pois, após sua saída de sua origem, ao decorrer do trajeto que a mesma irá 
percorrer, suas características serão alteradas. Ao empregar o termo "relativo", o enunciado quis 
destacar essa particularidade. 

26650 867384 PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 33 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o mesmo afirma, corretamente, que a massa de ar terá um 
conceito relativo pois, após sua saída de sua origem, ao decorrer do trajeto que a mesma irá 
percorrer, suas características serão alteradas. Ao empregar o termo "relativo", o enunciado quis 
destacar essa particularidade. 

25651 870098 PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 49 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois ao citar a fundamentação legal errada, tornou a alternativa equivocada. 

25381 839746 PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 50 DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25392 839746 PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 50 DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25593 880444 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 1 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25447 835374 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 6 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois VERDADEIRA, pois (157 - 26) / 157 = 19,84%. 

25230 821602 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma que os dialetos não possuem sua gramática e estrutura 
como as línguas oficiais, mas sim que são marginalizados. A afirmativa II é FALSA pois o texto não 
afirma que a prática é legitimada pela escola, mas sim os fatores que fizeram com que as principais 
línguas faladas fossem tão difundidas e amplamente faladas, logo, argumenta ser importante a 
discussão acerca do tema. 

25994 844079 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 11 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26431 865796 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma que os dialetos não possuem sua gramática e estrutura 
como as línguas oficiais, mas sim que são marginalizados. 

26683 875173 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 11 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA pois o texto não afirma que a prática é legitimada pela escola, mas sim os 
fatores que fizeram com que as principais línguas faladas fossem tão difundidas e amplamente 
faladas, logo, argumenta ser importante a discussão acerca do tema. 

25016 835374 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 13 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 13 da disciplina de Conhecimentos Gerais - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois há uma extrapolação no trecho “um mediador entre...”. Nessa assertiva, há 
uma contradição entre os conceitos de "mediador entre o conhecimento e o aluno" e "detentor do 
saber", atribuídos ao professor. 
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25066 861994 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 13 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 13 da disciplina de Conhecimentos Gerais - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois há uma extrapolação no trecho “um mediador entre...”. Nessa assertiva, há 
uma contradição entre os conceitos de "mediador entre o conhecimento e o aluno" e "detentor do 
saber", atribuídos ao professor. 

25269 821602 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 13 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 13 da disciplina de Conhecimentos Gerais - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois há uma extrapolação no trecho “um mediador entre...”. Nessa assertiva, há 
uma contradição entre os conceitos de "mediador entre o conhecimento e o aluno" e "detentor do 
saber", atribuídos ao professor. 

25057 861994 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 14 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o termo "linguagem" foi utilizado de forma clara e coerente, no 
sentido da comunicação entre as pessoas. 

25789 841840 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois encontra amparada no texto, considerando que o mesmo afirma 
que, ao colonizar e dominar um povo, realizado muitas vezes na história pelos ingleses, franceses ou 
espanhóis, seu idioma foi imposto àquelas colônias, que tiveram seus idiomas locais erradicados. O 
termo "sempre" foi empregado corretamente, facilmente perceptível pela grande quantidade de 
países no mundo que falam inglês, espanhol ou francês, países esses que, antes da dominação, 
possuíam seu próprio dialeto. 

25076 861994 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois tal informação não está presente no texto. É afirmado pelo autor que 
falar de uma língua é, também, abordar sobre suas crenças, superstições, ideologias e 
representações, e que para garantir controle sobre um povo, é imposta a língua do colonizador, 
entretanto não se pode inferir que as variedades de prestígio serão sempre aquelas escolhidas para 
unificação política. 

25204 835633 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois tal informação não está presente no texto. É afirmado pelo autor que 
falar de uma língua é, também, abordar sobre suas crenças, superstições, ideologias e 
representações, e que para garantir controle sobre um povo, é imposta a língua do colonizador, 
entretanto não se pode inferir que as variedades de prestígio serão sempre aquelas escolhidas para 
unificação política. 

25294 821602 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois tal informação não está presente no texto. É afirmado pelo autor que 
falar de uma língua é, também, abordar sobre suas crenças, superstições, ideologias e 
representações, e que para garantir controle sobre um povo, é imposta a língua do colonizador, 
entretanto não se pode inferir que as variedades de prestígio serão sempre aquelas escolhidas para 
unificação política. 

26634 881491 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 23 INDEFERIDO 
Recurso indeferido. A questão apresenta uma transcrição exata da lei. Vejamos: Art. 27. §3° - Em 
qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução da RENUMERAÇÃO do 
funcionário. 

26702 875173 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 25 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o previsto no Artigo 29 da Lei 1.240/91, 
abordando de forma clara e coerente tema previsto em edital. 

26384 841840 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 30 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois emprega corretamente o termo "plebiscito", como aquelas 
decisões aprovadas em comício popular, pelos plebeus. 

25223 848763 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 33 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois afirma que ali grandes divindades se reuniam e moravam, mas 
não expressa que todas, exclusivamente, ali residiam. 
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25173 835633 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 35 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois existia, de fato, a Assembleia Popular, que era composta de 
patrícios e plebeus e tinha o papel de, inclusive, eleger dos cônsules, além do exposto na alternativa 
de votar leis. 

25637 857325 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 40 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta, corretamente, as atribuições que o Consul possuía na 
Roma Antiga, que englobam tarefas bélicas, administrativas, religiosas, legislativas e judiciais. 

26713 875173 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 49 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois encontra-se respaldada pelo sexto parágrafo do texto, em que 
dispõe a informação ora disposta. 

25584 880444 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA N/I INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25586 880444 PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA N/I INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25296 849132 PROFESSOR (A) DE INGLÊS 32 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois era parte do conhecimento requerido pela questão saber sua grafia 
correta, assim como sua tradução, e ambos estão equivocados, tornando a afirmativa inverídica. 

25298 849132 PROFESSOR (A) DE INGLÊS 32 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois era parte do conhecimento requerido pela questão saber sua grafia 
correta, assim como sua tradução, e ambos estão equivocados, tornando a afirmativa inverídica. 

25311 841368 PROFESSOR (A) DE INGLÊS 46 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o artigo correto é o 227, e não o 272. 

26092 866492 PROFESSOR (A) DE INGLÊS 46 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o artigo correto é o 227, e não o 272. 

26732 837508 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

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

25815 856362 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
2 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 0,2 * 0,6 = 0,12. A afirmativa II é VERDADEIRA pois o volume de 
uma esfera é 4/3 x Pi x r³. Assim, temos: 4/3 * 3,14 * 5³ = 523,33 m³. A afirmativa III é VERDADEIRA, 
pois 4/7 = 0,571. Logo, o gabarito é letra D. 

25662 845149 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
3 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois a raiz quadrada de 9 é 3 e, portanto, não é um número irracional. 

25631 829283 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
6 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25663 845149 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
6 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois (157 - 26) / 157 = 19,84%. 

25758 842115 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
7 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao empregar o termo "selecionado", é possível de forma clara e 
coerente inferir que se trata daquele que se deseja copiar. 

25817 856362 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
7 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao empregar o termo "selecionado", é possível de forma clara e 
coerente inferir que se trata daquele que se deseja copiar. 

25053 845965 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA pois o texto não afirma que a prática é legitimada pela escola, mas sim os 
fatores que fizeram com que as principais línguas faladas fossem tão difundidas e amplamente 
faladas, logo, argumenta ser importante a discussão acerca do tema. 

25108 821442 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma que os dialetos não possuem sua gramática e estrutura 
como as línguas oficiais, mas sim que são marginalizados. 

25208 867026 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA pois o texto não afirma que a prática é legitimada pela escola, mas sim os 
fatores que fizeram com que as principais línguas faladas fossem tão difundidas e amplamente 
faladas, logo, argumenta ser importante a discussão acerca do tema. 
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25279 834021 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma que os dialetos não possuem sua gramática e estrutura 
como as línguas oficiais, mas sim que são marginalizados. A afirmativa II é FALSA pois o texto não 
afirma que a prática é legitimada pela escola, mas sim os fatores que fizeram com que as principais 
línguas faladas fossem tão difundidas e amplamente faladas, logo, argumenta ser importante a 
discussão acerca do tema. 

25389 858859 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA pois o texto não afirma que a prática é legitimada pela escola, mas sim os 
fatores que fizeram com que as principais línguas faladas fossem tão difundidas e amplamente 
faladas, logo, argumenta ser importante a discussão acerca do tema. 

25613 829283 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma que os dialetos não possuem sua gramática e estrutura 
como as línguas oficiais, mas sim que são marginalizados. A afirmativa II é FALSA pois o texto não 
afirma que a prática é legitimada pela escola, mas sim os fatores que fizeram com que as principais 
línguas faladas fossem tão difundidas e amplamente faladas, logo, argumenta ser importante a 
discussão acerca do tema. 

25664 845149 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma que os dialetos não possuem sua gramática e estrutura 
como as línguas oficiais, mas sim que são marginalizados. A afirmativa II é FALSA pois o texto não 
afirma que a prática é legitimada pela escola, mas sim os fatores que fizeram com que as principais 
línguas faladas fossem tão difundidas e amplamente faladas, logo, argumenta ser importante a 
discussão acerca do tema. 

26229 880724 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma que os dialetos não possuem sua gramática e estrutura 
como as línguas oficiais, mas sim que são marginalizados. A afirmativa II é FALSA pois o texto não 
afirma que a prática é legitimada pela escola, mas sim os fatores que fizeram com que as principais 
línguas faladas fossem tão difundidas e amplamente faladas, logo, argumenta ser importante a 
discussão acerca do tema. 

26641 846489 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma que os dialetos não possuem sua gramática e estrutura 
como as línguas oficiais, mas sim que são marginalizados. A afirmativa II é FALSA pois o texto não 
afirma que a prática é legitimada pela escola, mas sim os fatores que fizeram com que as principais 
línguas faladas fossem tão difundidas e amplamente faladas, logo, argumenta ser importante a 
discussão acerca do tema. 

25137 821442 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
12 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois a mesma refere-se aos dialetos, e não às línguas. 

25142 821442 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
13 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 13 da disciplina de Conhecimentos Gerais - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois há uma extrapolação no trecho “um mediador entre...”. Nessa assertiva, há 
uma contradição entre os conceitos de "mediador entre o conhecimento e o aluno" e "detentor do 
saber", atribuídos ao professor. 

25619 829283 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
13 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 13 da disciplina de Conhecimentos Gerais - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois há uma extrapolação no trecho “um mediador entre...”. Nessa assertiva, há 
uma contradição entre os conceitos de "mediador entre o conhecimento e o aluno" e "detentor do 
saber", atribuídos ao professor. 

25670 845149 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
13 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 13 da disciplina de Conhecimentos Gerais - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois há uma extrapolação no trecho “um mediador entre...”. Nessa assertiva, há 
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uma contradição entre os conceitos de "mediador entre o conhecimento e o aluno" e "detentor do 
saber", atribuídos ao professor. 

26230 880724 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
13 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 13 da disciplina de Conhecimentos Gerais - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois há uma extrapolação no trecho “um mediador entre...”. Nessa assertiva, há 
uma contradição entre os conceitos de "mediador entre o conhecimento e o aluno" e "detentor do 
saber", atribuídos ao professor. 

26640 822338 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
13 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 13 da disciplina de Conhecimentos Gerais - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois há uma extrapolação no trecho “um mediador entre...”. Nessa assertiva, há 
uma contradição entre os conceitos de "mediador entre o conhecimento e o aluno" e "detentor do 
saber", atribuídos ao professor. 

25506 820314 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
13 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 13 da disciplina de Conhecimentos Gerais - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois há uma extrapolação no trecho “um mediador entre...”. Nessa assertiva, há 
uma contradição entre os conceitos de "mediador entre o conhecimento e o aluno" e "detentor do 
saber", atribuídos ao professor. 

25061 825465 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o termo "linguagem" foi utilizado de forma clara e coerente, no 
sentido da comunicação entre as pessoas. Ainda que se tenha empregado o termo "linguagem", o 
mesmo não torna a afirmativa incorreta, pois é a partir da comunicação dos povos colonizados, pelos 
dialetos, que é denotada a dominação. 

25064 825465 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o termo "linguagem" foi utilizado de forma clara e coerente, no 
sentido da comunicação entre as pessoas. Ainda que se tenha empregado o termo "linguagem", o 
mesmo não torna a afirmativa incorreta, pois é a partir da comunicação dos povos colonizados, pelos 
dialetos, que é denotada a dominação. 

25164 821442 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois tal informação não está presente no texto. É afirmado pelo autor que 
falar de uma língua é, também, abordar sobre suas crenças, superstições, ideologias e 
representações, e que para garantir controle sobre um povo, é imposta a língua do colonizador, 
entretanto não se pode inferir que as variedades de prestígio serão sempre aquelas escolhidas para 
unificação política. 

25235 867026 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois tal informação não está presente no texto. É afirmado pelo autor que 
falar de uma língua é, também, abordar sobre suas crenças, superstições, ideologias e 
representações, e que para garantir controle sobre um povo, é imposta a língua do colonizador, 
entretanto não se pode inferir que as variedades de prestígio serão sempre aquelas escolhidas para 
unificação política. 

25678 845149 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois tal informação não está presente no texto. É afirmado pelo autor que 
falar de uma língua é, também, abordar sobre suas crenças, superstições, ideologias e 
representações, e que para garantir controle sobre um povo, é imposta a língua do colonizador, 
entretanto não se pode inferir que as variedades de prestígio serão sempre aquelas escolhidas para 
unificação política. 

26231 880724 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois tal informação não está presente no texto. É afirmado pelo autor que 
falar de uma língua é, também, abordar sobre suas crenças, superstições, ideologias e 
representações, e que para garantir controle sobre um povo, é imposta a língua do colonizador, 
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entretanto não se pode inferir que as variedades de prestígio serão sempre aquelas escolhidas para 
unificação política. 

25051 845965 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o texto afirma que a BNCC já prevê, atualmente, a utilização de 
instrumentos tecnológicos. Já é possível encontrar internet, computadores e tablets em diversas 
escolas. 

25523 821442 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
23 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A questão apresenta uma transcrição exata da lei. Vejamos: Art. 27. §3° - Em 
qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução da RENUMERAÇÃO do 
funcionário. 

26067 850741 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
23 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A questão apresenta uma transcrição exata da lei. Vejamos: Art. 27. §3° - Em 
qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução da RENUMERAÇÃO do 
funcionário. 

26654 846489 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
23 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A questão apresenta uma transcrição exata da lei. Vejamos: Art. 27. §3° - Em 
qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução da RENUMERAÇÃO do 
funcionário. 

25903 881124 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a experiência que obteve na escola foi permeada pela obra como 
negativa, por ser extremamente dura sua relação com os demais colegas, ainda que tenham tidos 
alguns vislumbres de amizade. 

24962 820334 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois foi empregado, corretamente, o conceito de catacrese, pois se 
caracteriza pela utilização de palavras já existentes para se referirem, de fato, a outras. 

25628 829283 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois foi empregado, corretamente, o conceito de catacrese, pois se 
caracteriza pela utilização de palavras já existentes para se referirem, de fato, a outras. 

26402 837508 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois foi empregado, corretamente, o conceito de catacrese, pois se 
caracteriza pela utilização de palavras já existentes para se referirem, de fato, a outras. 

25007 821507 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
35 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois é possível constatar a afirmação de que Fabiano e Sinhá Vitória 
desejam, em algum momento, dar aos filhos as condições de estudo que eles nunca tiveram através 
do Capítulo XIII – Fuga, da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o qual traz o seguinte trecho: 
"Mudar-se-iam depois para uma cidade, e os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles 
(...) Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias". 

26420 851232 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
35 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois é possível constatar a afirmação de que Fabiano e Sinhá Vitória 
desejam, em algum momento, dar aos filhos as condições de estudo que eles nunca tiveram através 
do Capítulo XIII – Fuga, da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o qual traz o seguinte trecho: 
"Mudar-se-iam depois para uma cidade, e os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles 
(...) Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias". 

25744 819151 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
35 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois é possível constatar a afirmação de que Fabiano e Sinhá Vitória 
desejam, em algum momento, dar aos filhos as condições de estudo que eles nunca tiveram através 
do Capítulo XIII – Fuga, da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o qual traz o seguinte trecho: 
"Mudar-se-iam depois para uma cidade, e os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles 
(...) Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias". 

26071 850741 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
36 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois não é possível afirmar que as obras de Lima Barreto estão repletas de 
figuras mitológicas ou de referências às culturas orientais. 
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25176 821442 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
37 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ainda que o sentido da mensagem seja amenizado pela escolha 
das palavras do emissor, o seu conteúdo ainda assim é algo desagradável. 

26356 839643 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
37 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ainda que o sentido da mensagem seja amenizado pela escolha 
das palavras do emissor, o seu conteúdo ainda assim é algo desagradável. 

25746 819151 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
37 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, de acordo com o gabarito oficial, não estando diferente do contestado no 
recurso do candidato. 

24980 820334 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
39 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois tal lógica fica-se clara no momento em que o movimento visa se 
contrapor ao Barroco e à igreja, com o enaltecimento do conhecimento e intelectualidade. 

25633 849642 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
39 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a sinceridade e a verdade, assim como o enaltecimento do 
conhecimento científico e intelectual, constituíram no movimento que contrapôs o Barroco e a Igreja, 
no momento caracterizado pelas ideias iluministas. Nesse contexto, ainda, era tema recorrente 
temas gerais, genéricos, que dialogassem com emoções em comum com as pessoas, sendo, portanto, 
impessoal. 

26468 827683 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
39 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a sinceridade e a verdade, assim como o enaltecimento do 
conhecimento científico e intelectual, constituíram no movimento que contrapôs o Barroco e a Igreja, 
no momento caracterizado pelas ideias iluministas. Nesse contexto, ainda, era tema recorrente 
temas gerais, genéricos, que dialogassem com emoções em comum com as pessoas, sendo, portanto, 
impessoal. 

24971 821274 
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
50 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao empregar o termo "seja", quer transparecer que, após a 
vigência de determinada lei, que estabelece uma certa diretriz, carecerá, ainda, da aplicação prática 
da mesma, motivo esse pelo qual o uso do subjuntivo. 

24992 823204 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
2 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois volume de uma esfera é 4/3 x Pi x r³. Assim, temos: 4/3 * 3,14 * 
5³ = 523,33 m³. 

25749 841815 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
7 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao empregar o termo "selecionado", é possível de forma clara e 
coerente inferir que se trata daquele que se deseja copiar. 

25003 828461 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
8 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois é um comando válido e correto. 

25177 828605 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma que os dialetos não possuem sua gramática e estrutura 
como as línguas oficiais, mas sim que são marginalizados. A afirmativa II é FALSA pois o texto não 
afirma que a prática é legitimada pela escola, mas sim os fatores que fizeram com que as principais 
línguas faladas fossem tão difundidas e amplamente faladas, logo, argumenta ser importante a 
discussão acerca do tema. 

25301 826720 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma que os dialetos não possuem sua gramática e estrutura 
como as línguas oficiais, mas sim que são marginalizados. 

25324 843237 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma que os dialetos não possuem sua gramática e estrutura 
como as línguas oficiais, mas sim que são marginalizados. A afirmativa II é FALSA pois o texto não 
afirma que a prática é legitimada pela escola, mas sim os fatores que fizeram com que as principais 
línguas faladas fossem tão difundidas e amplamente faladas, logo, argumenta ser importante a 
discussão acerca do tema. 
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25694 850793 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma que os dialetos não possuem sua gramática e estrutura 
como as línguas oficiais, mas sim que são marginalizados. 

26391 858381 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não afirma que os dialetos não possuem sua gramática e estrutura 
como as línguas oficiais, mas sim que são marginalizados. 

26689 850145 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA pois o texto não afirma que a prática é legitimada pela escola, mas sim os 
fatores que fizeram com que as principais línguas faladas fossem tão difundidas e amplamente 
faladas, logo, argumenta ser importante a discussão acerca do tema. 

25099 870357 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA pois o texto não afirma que a prática é legitimada pela escola, mas sim os 
fatores que fizeram com que as principais línguas faladas fossem tão difundidas e amplamente 
faladas, logo, argumenta ser importante a discussão acerca do tema. 

25010 822598 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a mesma refere-se aos dialetos, e não às línguas. O termo foi destacado 
entre aspas corretamente, para demonstrar o tema que se estava sendo abordado. 

26390 858381 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
12 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois a mesma refere-se aos dialetos, e não às línguas. 

25014 822598 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
13 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 13 da disciplina de Conhecimentos Gerais - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois há uma extrapolação no trecho “um mediador entre...”. Nessa assertiva, há 
uma contradição entre os conceitos de "mediador entre o conhecimento e o aluno" e "detentor do 
saber", atribuídos ao professor. 

25181 851367 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
13 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 13 da disciplina de Conhecimentos Gerais - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois há uma extrapolação no trecho “um mediador entre...”. Nessa assertiva, há 
uma contradição entre os conceitos de "mediador entre o conhecimento e o aluno" e "detentor do 
saber", atribuídos ao professor. 

25697 850793 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
13 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 13 da disciplina de Conhecimentos Gerais - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois há uma extrapolação no trecho “um mediador entre...”. Nessa assertiva, há 
uma contradição entre os conceitos de "mediador entre o conhecimento e o aluno" e "detentor do 
saber", atribuídos ao professor. 

26171 859122 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
13 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 13 da disciplina de Conhecimentos Gerais - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois há uma extrapolação no trecho “um mediador entre...”. Nessa assertiva, há 
uma contradição entre os conceitos de "mediador entre o conhecimento e o aluno" e "detentor do 
saber", atribuídos ao professor. 

26686 838787 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
13 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva II da questão 13 da disciplina de Conhecimentos Gerais - Língua 
Portuguesa é FALSA, pois há uma extrapolação no trecho “um mediador entre...”. Nessa assertiva, há 
uma contradição entre os conceitos de "mediador entre o conhecimento e o aluno" e "detentor do 
saber", atribuídos ao professor. 

25089 822598 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois encontra amparada no texto, considerando que o mesmo afirma 
que, ao colonizar e dominar um povo, realizado muitas vezes na história pelos ingleses, franceses ou 
espanhóis, seu idioma foi imposto àquelas colônias, que tiveram seus idiomas locais erradicados. A 
palavra "silenciamento" foi empregada nesse contexto, de forma clara e coerente. 
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25319 826720 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois encontra amparada no texto, considerando que o mesmo afirma 
que, ao colonizar e dominar um povo, realizado muitas vezes na história pelos ingleses, franceses ou 
espanhóis, seu idioma foi imposto àquelas colônias, que tiveram seus idiomas locais erradicados. 

26176 859122 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o termo "linguagem" foi utilizado de forma clara e coerente, no 
sentido da comunicação entre as pessoas. 

25104 870357 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois tal informação não está presente no texto. É afirmado pelo autor que 
falar de uma língua é, também, abordar sobre suas crenças, superstições, ideologias e 
representações, e que para garantir controle sobre um povo, é imposta a língua do colonizador, 
entretanto não se pode inferir que as variedades de prestígio serão sempre aquelas escolhidas para 
unificação política. 

25701 850793 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois tal informação não está presente no texto. É afirmado pelo autor que 
falar de uma língua é, também, abordar sobre suas crenças, superstições, ideologias e 
representações, e que para garantir controle sobre um povo, é imposta a língua do colonizador, 
entretanto não se pode inferir que as variedades de prestígio serão sempre aquelas escolhidas para 
unificação política. 

26227 848444 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao autor afirmar que o dialeto é associado a uma maneira errada, 
feia ou má de se falar uma língua, o mesmo realiza uma afirmativa taxativa, cabendo na sua 
interpretação o emprego de "sempre". 

26228 848444 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o texto não limita seu escopo ao que deve ser feito em relação à 
sala de aula, mas sim à escola, tendo sido empregado, corretamente, o termo "ambiente escolar" na 
alternativa. 

26255 858381 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
21 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o previsto no Artigo 35 §5º da Lei 1.240/91. 

24995 828461 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o previsto no Artigo 32, Incisos I e II, da Lei 
1.240/91. 

26722 829392 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
33 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o volume da garrafa era de 800 ml. Volume do copo: 360 ml. 
Complemento do copo: 1/3 * 360 = 120ml. Volume da garrafa: 120 ml / 15% = 800 ml. O enunciado 
afirma que 15% de uma segunda garrafa irá preencher o 1/3 faltante. 

25330 857104 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
47 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto na área de CONHECIMENTOS 
GERAIS, referente à disciplina de Língua Portuguesa, que dispôs no conteúdo programático a análise 
e a interpretação de textos verbais e não verbais. 

24982 823695 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
50 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, tendo em vista que, apenas após a vigência da lei, isso se tornou uma 
obrigação legal, que carece da aplicação prática, por isso o emprego do subjuntivo. 

26507 872589 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25346 857104 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
N/I INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto na área de CONHECIMENTOS 
GERAIS, referente à disciplina de Língua Portuguesa, que dispôs no conteúdo programático a análise 
e a interpretação de textos verbais e não verbais. 

26447 795154 PSICÓLOGO (A) 1 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o manual do Excel. 



PÁGINA 127 DE 147 • RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO PARA O MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS (2019) 

RECURSO INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO RESPOSTA 

26452 795154 PSICÓLOGO (A) 2 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 123 / (123 - 14) = 1,1284 ou +12,84%. 

25039 851037 PSICÓLOGO (A) 6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o volume de uma esfera é 4/3 x Pi x r³. Assim, temos: 4/3 * 3,14 * 
3³ = 113,04 m³. 

25215 862171 PSICÓLOGO (A) 10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois além de servir como as funções de praxe de seta, é possível utilizar 
a seta esquerda como atalho para abrir o próximo menu à esquerda ou fechar um submenu. 

25236 866001 PSICÓLOGO (A) 10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois além de servir como as funções de praxe de seta, é possível utilizar 
a seta esquerda como atalho para abrir o próximo menu à esquerda ou fechar um submenu. 

25042 851037 PSICÓLOGO (A) 11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois não é expresso no texto que o linguista respalda a tese que o “dom” da 
linguagem foi dado aos seres humanos por intermédio de uma divindade. 

25415 789309 PSICÓLOGO (A) 12 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o autor expressa que, ainda hoje, muitas pessoas empregas 
diversos esforços a fim de falar um idiota sem erros gramaticais e defendem a "pureza da língua", 
conforme afirmou no primeiro parágrafo. 

26470 795154 PSICÓLOGO (A) 13 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois afirma, equivocadamente, que apenas o pensamento freudiano serviu de 
base acerca das conclusões apresentadas pelo autor, ao empregar o termo "meramente". 

25086 866001 PSICÓLOGO (A) 14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao afirmar que a gramática seria uma expressão organizada do 
pensamento, encontra um equivalente no trecho do texto que afirma que a gramática é a lógica da 
língua. Ademais, ao texto afirmar que a lógica descreve a gramática do pensamento, é possível inferir 
que a mesma estrutura essa língua. 

25411 789309 PSICÓLOGO (A) 14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao afirmar que a gramática seria uma expressão organizada do 
pensamento, encontra um equivalente no trecho do texto que afirma que a gramática é a lógica da 
língua. Ademais, ao texto afirmar que a lógica descreve a gramática do pensamento, é possível inferir 
que a mesma estrutura essa língua. 

25962 858542 PSICÓLOGO (A) 14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao afirmar que a gramática seria uma expressão organizada do 
pensamento, encontra um equivalente no trecho do texto que afirma que a gramática é a lógica da 
língua. Ademais, ao texto afirmar que a lógica descreve a gramática do pensamento, é possível inferir 
que a mesma estrutura essa língua. 

26554 827753 PSICÓLOGO (A) 14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao afirmar que a gramática seria uma expressão organizada do 
pensamento, encontra um equivalente no trecho do texto que afirma que a gramática é a lógica da 
língua. Ademais, ao texto afirmar que a lógica descreve a gramática do pensamento, é possível inferir 
que a mesma estrutura essa língua. 

25047 851037 PSICÓLOGO (A) 15 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a ideia ora apresentada foi embasada pelos estudos de Locke e Cadillac. 
Descartes não defendia a corrente do empirismo. 

26479 795154 PSICÓLOGO (A) 15 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a ideia ora apresentada foi embasada pelos estudos de Locke e Cadillac. 
Descartes não defendia a corrente do empirismo. 

26564 827753 PSICÓLOGO (A) 15 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a ideia ora apresentada foi embasada pelos estudos de Locke e Cadillac. 
Descartes não defendia a corrente do empirismo. 

25406 789309 PSICÓLOGO (A) 17 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois não está presente no texto a ideia de que um líder eficiente possa 
coordenar colaboradores "independentemente da competência de cada um", mas sim respeitando 
a competência daqueles que compõem sua equipe. 
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25668 834977 PSICÓLOGO (A) 17 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois não está presente no texto a ideia de que um líder eficiente possa 
coordenar colaboradores "independentemente da competência de cada um", mas sim respeitando 
a competência daqueles que compõem sua equipe. A afirmativa II é FALSA, pois o conceito de 
eficiência e eficácia estão trocados. 

25957 858542 PSICÓLOGO (A) 17 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois não está presente no texto a ideia de que um líder eficiente possa 
coordenar colaboradores "independentemente da competência de cada um", mas sim respeitando 
a competência daqueles que compõem sua equipe. 

25220 862171 PSICÓLOGO (A) 22 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 24 da Lei 1.240/91, incluso após 
alteração pela Lei nº 1.467 de 06.06.00. 

25020 849735 PSICÓLOGO (A) 24 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois está em desacordo com o Artigo 25 da Lei 1.240/91, que prevê que o 
funcionário estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou de 
processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. 

25229 862171 PSICÓLOGO (A) 24 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 23 da Lei 1.240/91, incluso após 
alteração pela Lei nº 1.467 de 06.06.00. A afirmativa II é FALSA, pois está em desacordo com o Artigo 
25 da Lei 1.240/91, que prevê que o funcionário estável só perderá o cargo em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado, ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada 
ampla defesa. 

25391 789309 PSICÓLOGO (A) 24 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois está em desacordo com o Artigo 25 da Lei 1.240/91, que prevê que o 
funcionário estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou de 
processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. 

25677 834977 PSICÓLOGO (A) 24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois, ao empregar o termo "só perderá", está em desacordo com o Artigo 25 
da Lei 1.240/91, que prevê que o funcionário estável só perderá o cargo em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado, ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada 
ampla defesa. 

25402 789309 PSICÓLOGO (A) 25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois na readaptação o funcionário não é afastado, e sim investido em 
atividades compatíveis com a limitação física que tenha sofrido, conforme dispõe o Artigo 27 da Lei 
1.240/91. 

24964 842104 PSICÓLOGO (A) 26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com os estudos de Vygotsky, em que acreditava 
que cada um deles eram desenvolvidos em sentidos contrários e, a partir desse fenômeno, seria 
possível estudar como os mesmos relacionavam-se entre si. 

25258 866001 PSICÓLOGO (A) 35 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com os estudos de Piaget, da Teoria dos Estádios 
das Operações Formais dentro do seu estudo do desenvolvimento cognitivo. 

26215 787745 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 2 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. Embora o conteúdo programático do cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 
apresente um conjunto de artigos e títulos da LDB que serão abordados com prioridade no exame, o 
edital traz, também, o tema genérico "Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB", no qual está 
incluída a assertiva III da questão 2 da referida prova. Assim, conforme previsto em edital desde a 
sua publicação, o candidato ao cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR deve possuir uma compreensão 
global da LDB. 

25362 822255 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 6 INDEFERIDO 
Recurso indeferido. A questão 6 da prova para o cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR possui como 
gabarito a letra a alternativa "c) Apenas duas afirmativas estão corretas.", pois as assertivas I e III 



PÁGINA 129 DE 147 • RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO PARA O MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS (2019) 

RECURSO INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO RESPOSTA 

estão corretas e a assertiva II está incorreta. A assertiva I é VERDADEIRA de acordo com o artigo 12, 
VIII, da LDB, o qual teve a redação alterada pela Lei nº 13.803, de 2019, passando a prever o 
percentual de 30% (e não mais 50%). A assertiva II é FALSA, de acordo com o disposto no artigo 24, 
I, da LDB, o qual prevê que "a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino 
fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho 
escolar" (e não 900 horas distribuídas em 180 dias). A assertiva III é VERDADEIRA, de acordo com o 
disposto no artigo 12, IV, da LDB. 

26019 862114 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 6 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A questão 6 da prova para o cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR possui como 
gabarito a letra a alternativa "c) Apenas duas afirmativas estão corretas.", pois as assertivas I e III 
estão corretas e a assertiva II está incorreta. A assertiva I é VERDADEIRA de acordo com o artigo 12, 
VIII, da LDB, o qual teve a redação alterada pela Lei nº 13.803, de 2019, passando a prever o 
percentual de 30% (e não mais 50%). A assertiva II é FALSA, de acordo com o disposto no artigo 24, 
I, da LDB, o qual prevê que "a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino 
fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho 
escolar" (e não 900 horas distribuídas em 180 dias). A assertiva III é VERDADEIRA, de acordo com o 
disposto no artigo 12, IV, da LDB. 

26216 787745 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 6 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A questão 6 da prova para o cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR possui como 
gabarito a letra a alternativa "c) Apenas duas afirmativas estão corretas.", pois as assertivas I e III 
estão corretas e a assertiva II está incorreta. A assertiva I é VERDADEIRA de acordo com o artigo 12, 
VIII, da LDB, o qual teve a redação alterada pela Lei nº 13.803, de 2019, passando a prever o 
percentual de 30% (e não mais 50%). A assertiva II é FALSA, de acordo com o disposto no artigo 24, 
I, da LDB, o qual prevê que "a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino 
fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho 
escolar" (e não 900 horas distribuídas em 180 dias). A assertiva III é VERDADEIRA, de acordo com o 
disposto no artigo 12, IV, da LDB. 

26036 862114 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 8 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. Embora o conteúdo programático do cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 
apresente um conjunto de artigos e títulos da LDB que serão abordados com prioridade no exame, o 
edital traz, também, o tema genérico "Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB", no qual está 
incluída a assertiva I da questão 8 da referida prova. Assim, conforme previsto em edital desde a sua 
publicação, o candidato ao cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR deve possuir uma compreensão global 
da LDB. 

26047 862114 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 11 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. Embora o conteúdo programático do cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 
apresente um conjunto de artigos e títulos da LDB que serão abordados com prioridade no exame, o 
edital traz, também, o tema genérico "Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB", no qual está 
incluída a assertiva I da questão 11 da referida prova. Assim, conforme previsto em edital desde a 
sua publicação, o candidato ao cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR deve possuir uma compreensão 
global da LDB. 

26218 787745 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 11 INDEFERIDO 
Recurso indeferido. Embora o conteúdo programático do cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 
apresente um conjunto de artigos e títulos da LDB que serão abordados com prioridade no exame, o 
edital traz, também, o tema genérico "Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB", no qual está 
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incluída a assertiva I da questão 11 da referida prova. Assim, conforme previsto em edital desde a 
sua publicação, o candidato ao cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR deve possuir uma compreensão 
global da LDB. 

26220 787745 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 11 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. Embora o conteúdo programático do cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 
apresente um conjunto de artigos e títulos da LDB que serão abordados com prioridade no exame, o 
edital traz, também, o tema genérico "Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB", no qual está 
incluída a assertiva I da questão 11 da referida prova. Assim, conforme previsto em edital desde a 
sua publicação, o candidato ao cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR deve possuir uma compreensão 
global da LDB. 

26055 862114 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 15 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. Embora o conteúdo programático do cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 
apresente um conjunto de artigos e títulos da LDB que serão abordados com prioridade no exame, o 
edital traz, também, o tema genérico "Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB", no qual está 
incluída a assertiva I da questão 15 da referida prova. Assim, conforme previsto em edital desde a 
sua publicação, o candidato ao cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR deve possuir uma compreensão 
global da LDB. 

26070 862114 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 17 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. Embora o conteúdo programático do cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 
apresente um conjunto de artigos e títulos da LDB que serão abordados com prioridade no exame, o 
edital traz, também, o tema genérico "Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB", no qual está 
incluída a assertiva II da questão 17 da referida prova. Assim, conforme previsto em edital desde a 
sua publicação, o candidato ao cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR deve possuir uma compreensão 
global da LDB. 

26222 787745 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 21 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. Embora o conteúdo programático do cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 
apresente um conjunto de artigos e títulos da LDB que serão abordados com prioridade no exame, o 
edital traz, também, o tema genérico "Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB", no qual está 
incluída a assertiva II da questão 21 da referida prova. Assim, conforme previsto em edital desde a 
sua publicação, o candidato ao cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR deve possuir uma compreensão 
global da LDB. 

25541 841512 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 26 INDEFERIDO 
A afirmativa III é FALSA, pois o termo "ataca" refere-se à igualdade de condições de acesso, ou seja, 
como se a norma se dispusesse de forma contrária a isso, tornando a alternativa equivocada. 

25546 841512 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois "inferir" possui o mesmo significado de concluir ou compreender 
algo a partir do texto. 

25378 822255 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 46 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois não é possível compreender do texto que o mesmo defende um modelo 
político-pedagógico contrário às diretrizes ideológicas do governo vigente. A afirmativa III é FALSA 
pois o texto não expressa uma crítica à formação em faculdades públicas, como afirma no enunciado, 
e sim sobre a formação dos profissionais em si. 

25199 793978 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 48 INDEFERIDO O concurso foi realizado integralmente de acordo com o previsto em edital. 

24959 861655 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 50 DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25307 843629 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25228 861655 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 
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25535 846463 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR N/I INDEFERIDO O concurso foi realizado integralmente de acordo com o previsto em edital. 

25581 818292 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR N/I INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26072 822877 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR N/I INDEFERIDO O concurso foi realizado integralmente de acordo com o previsto em edital. 

25958 817520 
TÉCNICO (A) DE RECURSOS 

HUMANOS 
1 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25245 878449 
TÉCNICO (A) DE RECURSOS 

HUMANOS 
2 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o previsto no Artigo 1º §2º Inciso II, pois ainda 
que não tenha a palavra "obrigatoriamente", é possível inferir o sentido a partir da interpretação da 
legislação. 

26697 820073 
TÉCNICO (A) DE RECURSOS 

HUMANOS 
42 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois não está presente no texto supostos efeitos da globalização em relação 
ao aumento da violência, conforme afirmado na alternativa. 

26723 820073 
TÉCNICO (A) DE RECURSOS 

HUMANOS 
44 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não expressa que a sociedade civil deva auxiliar na repressão 
controlada da violência, com o apoio da polícia, mas sim que a mesma fique vigilante e alerta e 
participe das discussões e soluções desse problema. 

25387 877630 
TÉCNICO (A) DE RECURSOS 

HUMANOS 
N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25145 818949 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 1 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25313 835340 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 1 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26193 857339 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 5 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: Lei 8.842 de 
04/01/1994. 

26207 857339 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 5 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: Lei 8.842 de 
04/01/1994. 

26194 857339 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 7 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: Lei 8.842 de 
04/01/1994. 

26200 857339 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 7 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: Lei 8.842 de 
04/01/1994. 

24994 859747 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois está em desacordo com o previsto no Artigo 4º. Inciso III da Lei 8842, 
considerando que não existe embasamento legal na afirmativa "a priorização do atendimento ao 
idoso através de asilos, em detrimento do atendimento por suas próprias famílias", dispondo a lei 
em sentido contrário. 

26195 857339 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 11 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: Lei 8.842 de 
04/01/1994. 

26201 857339 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 15 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: Lei 8.842 de 
04/01/1994. 

26206 857339 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 16 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: Lei 8.842 de 
04/01/1994. 

25005 859747 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 33 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital, de forma que a 
resolução da questão não foi inviabilizada. 
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25006 859747 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 34 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital, de forma que a 
resolução da questão não foi inviabilizada. 

26717 873888 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 37 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está dentro dos critérios matemáticos de divisibilidade. A 
afirmativa II é VERDADEIRA, pois o preço médio era (R$ 3,42 + R$ 3,89 + R$ 3,13) / 3 = R$ 3,48, logo, 
superior a R$ 3,32 e inferior a R$ 3,57. 

26469 860030 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 40 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a receita de vendas totalizou R$ 259.220,00, logo, 0,53% desse 
valor equivale a R$ 1.373,87. 

25015 859747 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 41 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, conforme gabarito oficial, não estando diferente do recurso apresentado pelo 
candidato. 

25017 859747 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 43 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não expressa que foi, a partir da Revolta, que o Brasil passou a 
ser conhecido como o túmulo de estrangeiros. 

25019 859747 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 45 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, conforme gabarito oficial, não estando diferente do recurso apresentado pelo 
candidato. 

25023 859747 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 49 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois não são uma estratégia de saúde pública programas de redução de danos, 
que incluem a troca de seringas entre os usuários infectados, tornando a afirmativa equivocada. 

26474 860030 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 49 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

24965 828140 
TÉCNICO (A) EM HIGIENE 

DENTAL 
50 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26235 867450 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 3 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois, na realidade, as constantes não são criadas a partir de regras 
absolutamente contrárias e opostas às regras das variáveis, mas sim obedecendo as mesmas regras. 

26305 834994 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 3 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois, na realidade, as constantes não são criadas a partir de regras 
absolutamente contrárias e opostas às regras das variáveis, mas sim obedecendo as mesmas regras. 

26392 867450 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois em desktop estilo minitorre, em via de regra, a placa-mãe é 
instalada perpendicularmente à mesa onde o gabinete será apoiado. 

25596 858985 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 5 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o termo "necessário" foi utilizado de forma clara e coerente, no 
sentido de que, ao decorrer da programação, são essenciais tal variáveis. 

26295 834994 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o banco de dados consiste no armazenamento de dados que, 
agrupados e analisados, servem a um propósito, tendo sido corretamente utilizado o termo. 

26308 834994 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta, corretamente, relações entre hardwares e suas 
respectivas utilidades. 

25196 845896 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a existência de tipos de USB não caracteriza que os mesmos não 
sejam, afinal, um padrão USB, corretamente afirmado na alternativa. 

25252 861606 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao utilizar o termo "repetição de informação", refere-se, de forma 
clara e coerente, à informação em duplicidade, sem acurácia e confiabilidade. 

25268 843101 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois não cita que aquelas sejam as únicas restrições possíveis, não 
tendo utilizado termos como "apenas" ou "somente". 

25272 843101 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 14 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois foram empregadas corretamente as vírgulas, permitindo a 
compreensão clara o que foi abordado no enunciado. 
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25218 857244 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 15 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. Recurso deferido. A assertiva I da questão 
15 da prova para o cargo de TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA é FALSA, pois o trecho "corrente contínua 
(AC)" traz a sigla "AC" relacionada ao termo "corrente contínua", não sendo essa uma relação 
adequada. 

25483 845896 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 15 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. Recurso deferido. A assertiva I da questão 
15 da prova para o cargo de TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA é FALSA, pois o trecho "corrente contínua 
(AC)" traz a sigla "AC" relacionada ao termo "corrente contínua", não sendo essa uma relação 
adequada. 

25553 844788 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 15 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. Recurso deferido. A assertiva I da questão 
15 da prova para o cargo de TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA é FALSA, pois o trecho "corrente contínua 
(AC)" traz a sigla "AC" relacionada ao termo "corrente contínua", não sendo essa uma relação 
adequada. 

26310 834994 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 15 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. Recurso deferido. A assertiva I da questão 
15 da prova para o cargo de TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA é FALSA, pois o trecho "corrente contínua 
(AC)" traz a sigla "AC" relacionada ao termo "corrente contínua", não sendo essa uma relação 
adequada. 

26341 834994 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 19 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "vários anos" também expressa o significado de que 
aquilo será permanente. 

25002 861606 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 22 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois aborda o conceito de banco de dados, e não o seu gerenciamento. 

25273 843101 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 22 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois empregou o termo "entender" de forma clara e coerente, no 
sentido de que a linguagem de programação possa ser processada e executada pelo computador. 

25602 858985 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 22 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois empregou o termo "entender" de forma clara e coerente, no 
sentido de que a linguagem de programação possa ser processada e executada pelo computador. 

25914 843101 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 23 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois conceitua, de forma acurada, o compilador como um programa 
que, tomando como partida um código fonte escrito em uma linguagem compilada, cria um 
programa semanticamente equivalente, porém escrito em outra linguagem. 

25462 839781 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 32 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois tal comando é utilizável no Windows 10. 

26355 834994 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 32 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "aplicativo" foi empregado de forma clara e coerente, 
sendo amplamente utilizado. 

26345 834994 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 33 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a função DATA foi corretamente conceituada no enunciado, 
tendo em vista que a mesma retorna o número de série de uma data específica. 

25000 861606 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 36 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é utilizado de praxe duas casas decimais após a vírgula, portanto a 
medição há 5 anos é 1,82 + 1,65 + 1,77 / 3 = 1,75 (média). Medição atual: 1,82 + 1,82 + 1,77 / 3 = 
1,80 (média). 1,80 - 1,75 = 5 centímetros. 

26079 861314 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 36 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é utilizado de praxe duas casas decimais após a vírgula, portanto a 
medição há 5 anos é 1,82 + 1,65 + 1,77 / 3 = 1,75 (média). Medição atual: 1,82 + 1,82 + 1,77 / 3 = 
1,80 (média). 1,80 - 1,75 = 5 centímetros. 
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26096 839781 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 36 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é utilizado de praxe duas casas decimais após a vírgula, portanto a 
medição há 5 anos é 1,82 + 1,65 + 1,77 / 3 = 1,75 (média). Medição atual: 1,82 + 1,82 + 1,77 / 3 = 
1,80 (média). 1,80 - 1,75 = 5 centímetros. 

24954 825936 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 37 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a questão afirma, corretamente, que quando o número da unidade 
do algarismo é 0,2,4,6, ou 8, o mesmo é par e divisível, incluindo, no conceito, o número 0. 

26321 834994 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 38 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois conceitua, corretamente, a função PROC, conforme manuais do 
Excel. 

25275 843101 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 39 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois (366 - 51) / 366 = 16,19%. 

24955 825936 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 42 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois não está presente no texto supostos efeitos da globalização em relação 
ao aumento da violência, conforme afirmado na alternativa. 

25280 843101 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 42 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o texto aborda que a solução do problema engloba, também, a 
participação da sociedade, entretanto a ideia de que isso garanta que não apenas o Estado carregue 
uma culpa pela sua ineficiência não está presente no texto, tornando a alternativa equivocada. 

26739 867450 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 42 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois não está presente no texto supostos efeitos da globalização em relação 
ao aumento da violência, conforme afirmado na alternativa. 

26734 867450 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 43 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois ao autor afirmar que “aumentar a sensação de injustiça e impunidade, 
que é, talvez, a principal causa da violência”, o emprego da palavra "talvez" caracteriza que o mesmo 
não é irredutível na sua tese, conforme afirmado no enunciado. 

24956 825936 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 44 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não expressa que a sociedade civil deva auxiliar na repressão 
controlada da violência, com o apoio da polícia, mas sim que a mesma fique vigilante e alerta e 
participe das discussões e soluções desse problema. 

26738 867450 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 44 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não expressa que a sociedade civil deva auxiliar na repressão 
controlada da violência, com o apoio da polícia, mas sim que a mesma fique vigilante e alerta e 
participe das discussões e soluções desse problema. 

26328 834994 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 45 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois encontra equivalência no trecho do texto que afirma que " a 
violência existe com a conivência de grupos das polícias, representantes do Legislativo de todos os 
níveis e, inclusive, de autoridades do poder judiciário. A corrupção, uma das piores chagas brasileiras, 
está associada à violência, uma aumentando a outra, faces da mesma moeda." 

25232 861606 TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

26532 820856 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "risco físico" foi utilizado de forma clara e coerente, 
considerando que ruído, calor e frio podem atentar à saúde do trabalhador. 

26537 820856 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "risco químico" foi utilizado de forma clara e coerente, 
considerando que poeiras e fumos podem atentar à saúde do trabalhador. 

25866 826833 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
9 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o termo "desenvolver" foi empregado de maneira clara e coerente, 
no sentido de se fazer com que algo seja executado e prospere. 

26538 820856 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "risco químico" foi utilizado de forma clara e coerente, 
considerando que gases e vapores podem atentar à saúde do trabalhador. 

26539 820856 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "risco químico" foi utilizado de forma clara e coerente, 
considerando que gases e vapores podem atentar à saúde do trabalhador. 
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25136 837629 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
13 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois aborda de forma clara e coerente a previsão expressa no item 5.32 
da NR 5. 

25143 837629 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
13 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois aborda de forma clara e coerente a previsão expressa no item 5.32 
da NR 5. 

26542 820856 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
18 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o termo "risco químico" foi utilizado de forma clara e coerente, 
considerando que névoas e neblinas podem atentar à saúde do trabalhador. 

24983 829360 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
19 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está prevista no item 4.2 da NR 4. 

25533 834597 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
22 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 22 do cargo de TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO é VERDADEIRA, pois representa uma transcrição direta da bibliografia. Vejamos: "4.4 Os 
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho devem ser 
compostos por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Técnico de Segurança do 
Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar ou Técnico em Enfermagem do Trabalho, obedecido o 
Quadro II desta NR. (Alterado pela Portaria MTE n.º 590, de 28 de abril de 2014)", disponível em: 
http://bit.ly/2NzNEgY. 

25867 826833 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
32 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois tal comando é utilizável no Windows 10. 

25870 826833 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
32 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois tal comando é utilizável no Windows 10. 

25210 858789 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
36 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é utilizado de praxe duas casas decimais após a vírgula, portanto a 
medição há 5 anos é 1,82 + 1,65 + 1,77 / 3 = 1,75 (média). Medição atual: 1,82 + 1,82 + 1,77 / 3 = 
1,80 (média). 1,80 - 1,75 = 5 centímetros. 

25685 857060 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
36 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é utilizado de praxe duas casas decimais após a vírgula, portanto a 
medição há 5 anos é 1,82 + 1,65 + 1,77 / 3 = 1,75 (média). Medição atual: 1,82 + 1,82 + 1,77 / 3 = 
1,80 (média). 1,80 - 1,75 = 5 centímetros. 

25868 826833 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
36 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é utilizado de praxe duas casas decimais após a vírgula, portanto a 
medição há 5 anos é 1,82 + 1,65 + 1,77 / 3 = 1,75 (média). Medição atual: 1,82 + 1,82 + 1,77 / 3 = 
1,80 (média). 1,80 - 1,75 = 5 centímetros. 

25946 751150 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
36 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é utilizado de praxe duas casas decimais após a vírgula, portanto a 
medição há 5 anos é 1,82 + 1,65 + 1,77 / 3 = 1,75 (média). Medição atual: 1,82 + 1,82 + 1,77 / 3 = 
1,80 (média). 1,80 - 1,75 = 5 centímetros. 

25700 857060 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
38 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o termo correto utilizado nos manuais do Excel é "Função PROC". 

25560 750697 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
41 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os termos "foram responsáveis" e "contribuíram enormemente” 
são ideias correlacionadas e expressam similaridade entre o que foi descrito no texto e exposto no 
enunciado da alternativa. 

26351 843725 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
41 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os termos "foram responsáveis" e "contribuíram enormemente” 
são ideias correlacionadas e expressam similaridade entre o que foi descrito no texto e exposto no 
enunciado da alternativa. 
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24976 850695 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
42 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois não está presente no texto supostos efeitos da globalização em relação 
ao aumento da violência, conforme afirmado na alternativa. 

25069 751301 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
42 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois não está presente no texto supostos efeitos da globalização em relação 
ao aumento da violência, conforme afirmado na alternativa. 

25467 836149 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
42 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o texto aborda que a solução do problema engloba, também, a 
participação da sociedade, entretanto a ideia de que isso garanta que não apenas o Estado carregue 
uma culpa pela sua ineficiência não está presente no texto, tornando a alternativa equivocada. 

25520 820505 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
42 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o texto aborda que a solução do problema engloba, também, a 
participação da sociedade, entretanto a ideia de que isso garanta que não apenas o Estado carregue 
uma culpa pela sua ineficiência não está presente no texto, tornando a alternativa equivocada. 

25869 826833 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
42 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois não está presente no texto supostos efeitos da globalização em relação 
ao aumento da violência, conforme afirmado na alternativa. 

24968 850695 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
44 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não expressa que a sociedade civil deva auxiliar na repressão 
controlada da violência, com o apoio da polícia, mas sim que a mesma fique vigilante e alerta e 
participe das discussões e soluções desse problema. A afirma II é FALSA, pois o texto afirma que um 
Estado ineficiente e sem programas de políticas públicas de segurança contribui para aumentar a 
sensação de injustiça e impunidade talvez sejam a principal causa da violência. 

25475 750697 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
44 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não expressa que a sociedade civil deva auxiliar na repressão 
controlada da violência, com o apoio da polícia, mas sim que a mesma fique vigilante e alerta e 
participe das discussões e soluções desse problema. 

25524 820505 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
44 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o texto afirma que um Estado ineficiente e sem programas de políticas 
públicas de segurança contribui para aumentar a sensação de injustiça e impunidade talvez sejam a 
principal causa da violência, o que não é contraditório com preservação dos compromissos históricos 
com a defesa de políticas econômico-sociais. 

25129 822466 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25382 848418 TERAPEUTA OCUPACIONAL 6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois aborda de forma clara e coerente que as cadeiras de roda 
motorizadas podem transitar em calçadas em condições normais de conservação, não tendo utilizado 
termos como "em qualquer escada em qualquer estado de conservação". 

25768 845243 TERAPEUTA OCUPACIONAL 10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o objetivo da tala é deixar o membro estável e imobilizado, estando 
sim na posição reta, conforme abordado no enunciado. A expressão "membro reto" foi empregado 
de forma clara e coerente. 

25770 845243 TERAPEUTA OCUPACIONAL 43 INDEFERIDO 
A afirmativa I, de acordo com o Gabarito Oficial, é FALSA, não estando em desacordo com a 
argumentação do candidato. 

26347 877613 VIGILANTE ESCOLAR 1 DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25153 819010 VIGILANTE ESCOLAR 1 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25521 851306 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 1/9 é igual a 0,11, tendo em vista que é de praxe a utilização de 
duas casas decimais após a vírgula. 
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25832 843009 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 1/9 é igual a 0,11, tendo em vista que é de praxe a utilização de 
duas casas decimais após a vírgula. 

25891 838876 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25968 834207 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25976 869416 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25982 879806 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25983 869416 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25996 827671 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26041 821341 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26101 846044 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26104 842700 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26117 835164 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26149 851586 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26178 826591 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o veículo pesa 4.655 kg; a carga 1 pesa 833 kg; a carga 2 pesa 671 
kg; a carga 3 pesa 477 kg. Assim, o peso total do veículo com todas as cargas é igual a 6.636 kg. A 
afirmativa III é VERDADEIRA, pois 1/9 é igual a 0,11, tendo em vista que é de praxe a utilização de 
duas casas decimais após a vírgula. 

26188 860638 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 1/9 é igual a 0,11, tendo em vista que é de praxe a utilização de 
duas casas decimais após a vírgula. 

26243 834848 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 1/9 é igual a 0,11, tendo em vista que é de praxe a utilização de 
duas casas decimais após a vírgula. 

26245 825772 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o veículo pesa 4.655 kg; a carga 1 pesa 833 kg; a carga 2 pesa 671 
kg; a carga 3 pesa 477 kg. Assim, o peso total do veículo com todas as cargas é igual a 6.636 kg. A 
afirmativa III é VERDADEIRA, pois 1/9 é igual a 0,11, tendo em vista que é de praxe a utilização de 
duas casas decimais após a vírgula. 

26284 859227 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 1/9 é igual a 0,11, tendo em vista que é de praxe a utilização de 
duas casas decimais após a vírgula. 

26312 878006 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 1/9 é igual a 0,11, tendo em vista que é de praxe a utilização de 
duas casas decimais após a vírgula. 

26405 839836 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26443 858677 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26453 882041 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 1/9 é igual a 0,11, tendo em vista que é de praxe a utilização de 
duas casas decimais após a vírgula. 

26487 862766 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 1/9 é igual a 0,11, tendo em vista que é de praxe a utilização de 
duas casas decimais após a vírgula. 

26520 877274 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 
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26593 863843 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26289 860535 VIGILANTE ESCOLAR 3 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 1/9 é igual a 0,11, tendo em vista que é de praxe a utilização de 
duas casas decimais após a vírgula. 

25427 883957 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a soma das frações totaliza 17/21, resultando em 0,81, portanto, 
é factual afirmar que 4/5 do volume está preenchido. 

25696 820972 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25805 857700 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a soma das frações totaliza 17/21, resultando em 0,81, portanto, 
é factual afirmar que 4/5 do volume está preenchido. 

25814 862548 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a soma das frações totaliza 17/21, resultando em 0,81, portanto, 
é factual afirmar que 4/5 do volume está preenchido. 

25875 824871 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25910 819828 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a soma das frações totaliza 17/21, resultando em 0,81, portanto, 
é factual afirmar que 4/5 do volume está preenchido. 

25912 838544 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a soma das frações totaliza 17/21, resultando em 0,81, portanto, 
é factual afirmar que 4/5 do volume está preenchido. 

25977 869416 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25985 879806 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25993 827671 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26034 863959 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a soma das frações totaliza 17/21, resultando em 0,81, portanto, 
é factual afirmar que 4/5 do volume está preenchido. 

26044 821341 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26069 835407 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a soma das frações totaliza 17/21, resultando em 0,81, portanto, 
é factual afirmar que 4/5 do volume está preenchido. 

26106 842700 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26118 835164 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26143 820520 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26174 859203 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a soma das frações totaliza 17/21, resultando em 0,81, portanto, 
é factual afirmar que 4/5 do volume está preenchido. 

26180 826591 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 157 quilômetros / 2,5 horas (ou 150 minutos) = 62,8 km/h. A 
afirmativa II é VERDADEIRA, pois a soma das frações totaliza 17/21, resultando em 0,81, portanto, é 
factual afirmar que 4/5 do volume está preenchido. 

26192 860638 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a soma das frações totaliza 17/21, resultando em 0,81, portanto, 
é factual afirmar que 4/5 do volume está preenchido. 

26246 825772 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 157 quilômetros / 2,5 horas (ou 150 minutos) = 62,8 km/h. 

26314 878006 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a soma das frações totaliza 17/21, resultando em 0,81, portanto, 
é factual afirmar que 4/5 do volume está preenchido. 
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26329 787242 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a soma das frações totaliza 17/21, resultando em 0,81, portanto, 
é factual afirmar que 4/5 do volume está preenchido. 

26348 858786 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 157 quilômetros / 2,5 horas (ou 150 minutos) = 62,8 km/h. 

26440 858677 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26472 822041 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a soma das frações totaliza 17/21, resultando em 0,81, portanto, 
é factual afirmar que 4/5 do volume está preenchido. 

26494 862766 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a soma das frações totaliza 17/21, resultando em 0,81, portanto, 
é factual afirmar que 4/5 do volume está preenchido. 

26521 877274 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26644 879198 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a soma das frações totaliza 17/21, resultando em 0,81, portanto, 
é factual afirmar que 4/5 do volume está preenchido. 

26709 787401 VIGILANTE ESCOLAR 4 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: medidas de 
comprimento: velocidade. 

25544 859227 VIGILANTE ESCOLAR 5 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois FALSA, pois 732 / 3.872 = 0,19 ou 19%, ou seja, não é correto afirmar 
que mais de 21% e menos de 23% dos torcedores estão usando camisa azul. 

26711 787401 VIGILANTE ESCOLAR 7 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: medidas de 
comprimento: velocidade. 

25526 844810 VIGILANTE ESCOLAR 9 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. Ainda que o feijão não seja um cereal, a produção de arroz corresponderá a 
22,56% da produção total da propriedade rural ou 32,57% da produção de cereais dessa mesma 
propriedade. Assim, em ambos os casos, a produção de arroz corresponde a mais de 21% da 
produção. Dessa forma, a assertiva III da questão 9 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
é VERDADEIRA. 

25787 839775 VIGILANTE ESCOLAR 9 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. Ainda que o feijão não seja um cereal, a produção de arroz corresponderá a 
22,56% da produção total da propriedade rural ou 32,57% da produção de cereais dessa mesma 
propriedade. Assim, em ambos os casos, a produção de arroz corresponde a mais de 21% da 
produção. Dessa forma, a assertiva III da questão 9 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
é VERDADEIRA. 

25793 862548 VIGILANTE ESCOLAR 9 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. Ainda que o feijão não seja um cereal, a produção de arroz corresponderá a 
22,56% da produção total da propriedade rural ou 32,57% da produção de cereais dessa mesma 
propriedade. Assim, em ambos os casos, a produção de arroz corresponde a mais de 21% da 
produção. Dessa forma, a assertiva III da questão 9 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
é VERDADEIRA. 

25097 859032 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25159 820385 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 
Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
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3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25185 826946 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25320 820972 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25457 878527 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25498 839526 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25525 851306 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25571 859227 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25747 819154 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25800 857700 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 
Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
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3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25833 843009 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25915 838544 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

25917 819828 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26038 835407 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26066 863959 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26095 750971 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26196 860638 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26319 878006 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 
Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 



PÁGINA 142 DE 147 • RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO PARA O MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS (2019) 

RECURSO INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO RESPOSTA 

3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26495 882041 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26497 862766 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26575 860820 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26656 879198 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26712 787401 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26658 860535 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26703 843322 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão 3: A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 1/9 é igual a 0,11, tendo em vista que é de praxe a 
utilização de duas casas decimais após a vírgula. Questão 10: Recurso deferido. Questão anulada. A 
questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática dos cargos de Nível Fundamental passa 
a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 3/5 + 1/4 corresponde, em números 
decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o 
arredondamento). Assim, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior 
que 3/5 + 1/4, não igual. 
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24947 842246 VIGILANTE ESCOLAR 10 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25179 752458 VIGILANTE ESCOLAR 10 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25979 869416 VIGILANTE ESCOLAR 10 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25986 879806 VIGILANTE ESCOLAR 10 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26046 821341 VIGILANTE ESCOLAR 10 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26059 842700 VIGILANTE ESCOLAR 10 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26107 846044 VIGILANTE ESCOLAR 10 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26120 835164 VIGILANTE ESCOLAR 10 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26181 826591 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26247 825772 VIGILANTE ESCOLAR 10 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26395 829236 VIGILANTE ESCOLAR 10 DEFERIDO 

Questão anulada. Recurso deferido. A questão 10 da prova de Conhecimentos Gerais - Matemática 
dos cargos de Nível Fundamental passa a ser anulada, pois possui duas respostas: "a" e "c". A soma 
3/5 + 1/4 corresponde, em números decimais, a 0,85. A fração 6/7 corresponde, em números 
decimais, a 0,857142857 (ou 0,86, após o arredondamento). Assim, a partir das informações 
apresentadas, é correto afirmar que 6/7 é maior que 3/5 + 1/4, não igual. 

26444 858677 VIGILANTE ESCOLAR 10 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26522 877274 VIGILANTE ESCOLAR 10 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26659 827752 VIGILANTE ESCOLAR 10 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25318 820972 VIGILANTE ESCOLAR 10 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25528 851306 VIGILANTE ESCOLAR 11 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois tal informação não está presente no texto. 

25536 882125 VIGILANTE ESCOLAR 11 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois, de fato, o que está previsto no enunciado não está presente no texto. 

25819 862548 VIGILANTE ESCOLAR 11 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25331 751413 VIGILANTE ESCOLAR 12 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois isso fica evidente no trecho “Dela (justiça social) olvidaram”. 

25540 882125 VIGILANTE ESCOLAR 12 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois isso fica evidente no trecho “Dela (justiça social) olvidaram”. 

26459 786127 VIGILANTE ESCOLAR 13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não traz a ideia de que é inútil lutar pela justiça social, informação 
essa prevista no enunciado, tornando-a inverídica. 

25336 751413 VIGILANTE ESCOLAR 14 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não expressa, em momento algum, que a união será o fator 
determinante para o atingimento da justiça social. 

25530 851306 VIGILANTE ESCOLAR 14 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não expressa, em momento algum, que a união será o fator 
determinante para o atingimento da justiça social. 
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26424 786127 VIGILANTE ESCOLAR 14 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não expressa, em momento algum, que a união será o fator 
determinante para o atingimento da justiça social. 

26726 819514 VIGILANTE ESCOLAR 14 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não expressa, em momento algum, que a união será o fator 
determinante para o atingimento da justiça social. 

25821 862548 VIGILANTE ESCOLAR 15 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois ao decorrer do texto, o eu lírico não tece críticas às pessoas que lutam 
pela justiça social. 

26728 819514 VIGILANTE ESCOLAR 15 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois ao decorrer do texto, o eu lírico não tece críticas às pessoas que lutam 
pela justiça social. 

24958 848729 VIGILANTE ESCOLAR 16 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não expressa que a moral é algo inato ao ser humano, ou seja, 
que o mesmo possui desde seu nascimento, mas sim adquirido através da educação, tradição e 
cotidiano. 

25823 862548 VIGILANTE ESCOLAR 16 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não expressa que a moral é algo inato ao ser humano, ou seja, 
que o mesmo possui desde seu nascimento, mas sim adquirido através da educação, tradição e 
cotidiano. 

25826 862548 VIGILANTE ESCOLAR 16 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não expressa que a moral é algo inato ao ser humano, ou seja, 
que o mesmo possui desde seu nascimento, mas sim adquirido através da educação, tradição e 
cotidiano. 

26448 860315 VIGILANTE ESCOLAR 16 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não expressa que a moral é algo inato ao ser humano, ou seja, 
que o mesmo possui desde seu nascimento, mas sim adquirido através da educação, tradição e 
cotidiano. 

25342 751413 VIGILANTE ESCOLAR 19 INDEFERIDO 

O recurso apresentado pelo (a) presente candidato (a) não foi aceito pela banca, pois o texto afirma 
que ambas possuem relação entre si, tendo a escola um papel decisivo na abordagem e 
desenvolvimento da matéria. No entanto, a questão 19 do cargo de VIGILANTE ESCOLAR, em função 
de recurso submetido por outros candidatos e acolhido por esta banca, teve o gabarito alterado e 
passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta". As assertivas I, II e III da questão 19 da prova 
de Conhecimentos Gerais - Português dos cargos de nível fundamental são FALSAS. As assertivas I e 
III estão em contradição com o texto. A assertiva II é falsa pois, no texto, é possível identificar a ideia 
de que a escola tem o desafio de trabalhar com crianças e adolescentes de maneira responsável e 
comprometida, do ponto de vista MORAL, não ético (2º parágrafo do texto). 

25779 822308 VIGILANTE ESCOLAR 19 INDEFERIDO 

O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. Os argumentos 
diferem do conteúdo da questão assinalada no recurso, impossibilitando o correto julgamento do 
presente recurso. No entanto, a questão 19 do cargo de VIGILANTE ESCOLAR, em função de recurso 
submetido por outros candidatos e acolhido por esta banca, teve o gabarito alterado e passa a ser a 
letra "a) Nenhuma afirmativa está correta". As assertivas I, II e III da questão 19 da prova de 
Conhecimentos Gerais - Português dos cargos de nível fundamental são FALSAS. As assertivas I e III 
estão em contradição com o texto. A assertiva II é falsa pois, no texto, é possível identificar a ideia de 
que a escola tem o desafio de trabalhar com crianças e adolescentes de maneira responsável e 
comprometida, do ponto de vista MORAL, não ético (2º parágrafo do texto). 

26081 750971 VIGILANTE ESCOLAR 19 INDEFERIDO 
O recurso apresentado pelo (a) presente candidato (a) não foi aceito pela banca, pois o texto afirma 
que ambas possuem relação entre si, tendo a escola um papel decisivo na abordagem e 
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desenvolvimento da matéria. No entanto, a questão 19 do cargo de VIGILANTE ESCOLAR, em função 
de recurso submetido por outros candidatos e acolhido por esta banca, teve o gabarito alterado e 
passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta". As assertivas I, II e III da questão 19 da prova 
de Conhecimentos Gerais - Português dos cargos de nível fundamental são FALSAS. As assertivas I e 
III estão em contradição com o texto. A assertiva II é falsa pois, no texto, é possível identificar a ideia 
de que a escola tem o desafio de trabalhar com crianças e adolescentes de maneira responsável e 
comprometida, do ponto de vista MORAL, não ético (2º parágrafo do texto). 

25348 751413 VIGILANTE ESCOLAR 20 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois tal informação está expressa no texto. 

25534 851306 VIGILANTE ESCOLAR 21 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "atribuição" foi utilizado de forma clara e coerente no 
sentido de "tarefa", tendo em vista que tal atividade é, de fato, realizada pelo vigilante. 

25465 878527 VIGILANTE ESCOLAR 22 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a expressão "bem como as que entenderem oportunas" está 
afirmando, corretamente, que o vigilante além de seguir as instruções formais referentes às situações 
ordinárias, caso haja algo excepcional que lhe chame atenção, é imperioso que o mesmo também 
esteja atento ao fato. 

25343 820972 VIGILANTE ESCOLAR 28 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25827 862548 VIGILANTE ESCOLAR 30 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois tal atividade não configura como um dever da profissão. 

24993 848729 VIGILANTE ESCOLAR 31 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o termo "rendição" foi utilizado de forma clara e coerente, no 
sentido da troca da vigilância, momento esse de suma importância que sejam passadas informações 
importantes. 

25012 848729 VIGILANTE ESCOLAR 32 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois é aconselhável utilizar pilhas que possam ser múltiplas vezes 
utilizadas em vez de pilhas descartáveis após um único uso, em face do menor desgaste ambiental. 

25353 820972 VIGILANTE ESCOLAR 36 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26102 751000 VIGILANTE ESCOLAR 37 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é imperioso e indiscutível que o funcionário utilize o EPI, 
permitindo inclusive que o seu empregador o demita caso não o utilize, conforme expresso no texto, 
em face da determinação legal de sua utilização. 

25359 751413 VIGILANTE ESCOLAR 38 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 38 da prova para o cargo de VIGILANTE ESCOLAR é FALSA, 
pois o trecho "impedir que acidentes ocorram no ambiente de trabalho" não encontra uma ideia 
equivalente no texto, o que torna a assertiva incorreta. O EPI não impede o acidente, ele reduz o 
impacto dos mesmos. 

26508 882041 VIGILANTE ESCOLAR 38 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 38 da prova para o cargo de VIGILANTE ESCOLAR é FALSA, 
pois o trecho "impedir que acidentes ocorram no ambiente de trabalho" não encontra uma ideia 
equivalente no texto, o que torna a assertiva incorreta. O EPI não impede o acidente, ele reduz o 
impacto dos mesmos. 

26584 822717 VIGILANTE ESCOLAR 38 INDEFERIDO 

Recurso indeferido. A assertiva I da questão 38 da prova para o cargo de VIGILANTE ESCOLAR é FALSA, 
pois o trecho "impedir que acidentes ocorram no ambiente de trabalho" não encontra uma ideia 
equivalente no texto, o que torna a assertiva incorreta. O EPI não impede o acidente, ele reduz o 
impacto dos mesmos. 

26716 819514 VIGILANTE ESCOLAR 38 INDEFERIDO 
Recurso indeferido. A assertiva I da questão 38 da prova para o cargo de VIGILANTE ESCOLAR é FALSA, 
pois o trecho "impedir que acidentes ocorram no ambiente de trabalho" não encontra uma ideia 
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equivalente no texto, o que torna a assertiva incorreta. O EPI não impede o acidente, ele reduz o 
impacto dos mesmos. 

25782 822308 VIGILANTE ESCOLAR 39 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o texto expressa que o EPI deve ser utilizado quando não for possível 
utilizar de métodos para eliminar o risco do ambiente, e não o contrário, conforme expresso no 
enunciado. 

25934 819828 VIGILANTE ESCOLAR 40 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o EPI não pode garantir que não haverá prejuízos à saúde, ou seja, 
"impedir", termo equivocadamente utilizado no enunciado. O texto afirma que o EPI protege o 
trabalhador, mas afirma que ainda assim podem acontecer acidentes. 

26373 851683 VIGILANTE ESCOLAR 40 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o EPI não pode garantir que não haverá prejuízos à saúde, ou seja, 
"impedir", termo equivocadamente utilizado no enunciado. O texto afirma que o EPI protege o 
trabalhador, mas afirma que ainda assim podem acontecer acidentes. 

26375 851683 VIGILANTE ESCOLAR 40 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o EPI não pode garantir que não haverá prejuízos à saúde, ou seja, 
"impedir", termo equivocadamente utilizado no enunciado. O texto afirma que o EPI protege o 
trabalhador, mas afirma que ainda assim podem acontecer acidentes. 

26526 882041 VIGILANTE ESCOLAR 40 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o EPI não pode garantir que não haverá prejuízos à saúde, ou seja, 
"impedir", termo equivocadamente utilizado no enunciado. O texto afirma que o EPI protege o 
trabalhador, mas afirma que ainda assim podem acontecer acidentes. 

26718 819514 VIGILANTE ESCOLAR 40 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o EPI não pode garantir que não haverá prejuízos à saúde, ou seja, 
"impedir", termo equivocadamente utilizado no enunciado. O texto afirma que o EPI protege o 
trabalhador, mas afirma que ainda assim podem acontecer acidentes. 

26224 751413 VIGILANTE ESCOLAR 43 INDEFERIDO 
O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. Os argumentos 
diferem do conteúdo da questão assinalada no recurso, impossibilitando o correto julgamento do 
presente recurso. 

25027 848729 VIGILANTE ESCOLAR 45 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois tal informação encontra-se no texto, tendo em vista que 
independentemente da ordem dos termos "quantitativo" e "qualitativo", o significado é o mesmo. 

25184 796236 VIGILANTE ESCOLAR 45 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois tal informação está expressa no texto, especialmente no segundo 
parágrafo. 

25799 839775 VIGILANTE ESCOLAR 45 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois trata de alguns dos problemas relacionados com a poluição, não 
tendo, em nenhum momento, o enunciado afirmado que esses eram os únicos problemas 
resultantes. 

26161 826591 VIGILANTE ESCOLAR 45 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois tal informação encontra-se no texto, tendo em vista que 
independentemente da ordem dos termos "quantitativo" e "qualitativo", o significado é o mesmo. 

25366 751413 VIGILANTE ESCOLAR 45 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois trata de alguns dos problemas relacionados com a poluição, não 
tendo, em nenhum momento, o enunciado afirmado que esses eram os únicos problemas 
resultantes. 

25186 752458 VIGILANTE ESCOLAR 46 INDEFERIDO 
O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. Os argumentos 
diferem do conteúdo da questão assinalada no recurso, impossibilitando o correto julgamento do 
presente recurso. 
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25183 850327 VIGILANTE ESCOLAR 49 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois afirma equivocadamente que a empatia pode gerar descrédito e 
desconfiança por parte da população e dos usuários dos serviços, informação essa não presente no 
texto. 

25339 825479 VIGILANTE ESCOLAR 49 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25748 751097 VIGILANTE ESCOLAR 49 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois afirma equivocadamente que a empatia pode gerar descrédito e 
desconfiança por parte da população e dos usuários dos serviços, informação essa não presente no 
texto. 

25784 822308 VIGILANTE ESCOLAR 49 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois afirma equivocadamente que a empatia pode gerar descrédito e 
desconfiança por parte da população e dos usuários dos serviços, informação essa não presente no 
texto. 

25828 862548 VIGILANTE ESCOLAR 49 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois afirma equivocadamente que a empatia pode gerar descrédito e 
desconfiança por parte da população e dos usuários dos serviços, informação essa não presente no 
texto. 

26282 751097 VIGILANTE ESCOLAR 49 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois afirma equivocadamente que a empatia pode gerar descrédito e 
desconfiança por parte da população e dos usuários dos serviços, informação essa não presente no 
texto. 

24998 829914 VIGILANTE ESCOLAR N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25122 874078 VIGILANTE ESCOLAR N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25139 838073 VIGILANTE ESCOLAR N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25385 843521 VIGILANTE ESCOLAR N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25543 862095 VIGILANTE ESCOLAR N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25636 829236 VIGILANTE ESCOLAR N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25688 787886 VIGILANTE ESCOLAR N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25791 864623 VIGILANTE ESCOLAR N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

26073 837353 VIGILANTE ESCOLAR N/I DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

25114 826946 VIGILANTE ESCOLAR N/I INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

25981 848126 VIGILANTE ESCOLAR N/I INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26032 878071 VIGILANTE ESCOLAR N/I INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26425 862118 VIGILANTE ESCOLAR N/I INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

26134 883616 VIGILANTE ESCOLAR N/I INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

 


