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ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA DE RIO LARGO (AL) 
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL Nº 01/2019, PUBLICADO EM 03 DE JUNHO DE 2019 

 
Após a análise, compreensão e avaliação dos recursos submetidos pelos candidatos no período estabelecido em edital, o Instituto ADM&TEC apresenta a seguir as respostas 
aos recursos das provas objetivas ocorridas em 4 de agosto de 2019. 
 

INSC CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

427697 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 001 - MICRO-ÁREA 04) 
2 INDEFERIDO 

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

411495 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 001 - MICRO-ÁREA 04) 
n/i INDEFERIDO 

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

539626 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 002 - MICRO-ÁREA 03) 
1 INDEFERIDO 

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

412312 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 003 - MICRO-ÁREA 07) 
1 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

412312 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 003 - MICRO-ÁREA 07) 
50 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

412425 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 004 - MICRO-ÁREA 02) 
1 INDEFERIDO 

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

412425 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 004 - MICRO-ÁREA 02) 
1 INDEFERIDO 

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

412425 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 004 - MICRO-ÁREA 02) 
1 INDEFERIDO 

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

412425 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 004 - MICRO-ÁREA 02) 
2 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

409583 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 005 - MICRO-ÁREA 08) 
1 INDEFERIDO 

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

404264 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 005 - MICRO-ÁREA 08) 
1 INDEFERIDO 

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

410498 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 008 - MICRO-ÁREA 01) 
1 INDEFERIDO 

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

396468 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 009 - MICRO-ÁREA 05) 
4 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois está de acordo com as atribuições do Agente 
Comunitário de Saúde (Lei n° 11.350/2006). 

396468 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 009 - MICRO-ÁREA 05) 
19 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a nova Política Nacional da 
Atenção Básica (Portaria 2.436/2017). 

524601 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 010 - MICRO-ÁREA 01) 
1 INDEFERIDO As 3 assertivas são VERDADEIRAS, portanto a resposta é a alternativa "E". 

397520 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 010 - MICRO-ÁREA 01) 
n/i DEFERIDO Candidato (a), verifique seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 
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INSC CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

411129 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 010 - MICRO-ÁREA 03) 
1 INDEFERIDO 

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

408448 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 010 - MICRO-ÁREA 03) 
40 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

514486 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(ÁREA: 011 - MICRO-ÁREA 04) 
9 INDEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA, pois está de acordo com as atribuições do Agente 
Comunitário de Saúde (Lei n° 11.350/2006, Art. 3°, § 3°, inciso IV, alínea "g"). 

514486 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(ÁREA: 011 - MICRO-ÁREA 04) 
12 INDEFERIDO 

A assertiva III é FALSA, pois está de acordo com as atribuições do Agente 
Comunitário de Saúde (Lei n° 11.350/2006, Art. 3°, § 3°, inciso IV, alínea "g"). 

514486 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(ÁREA: 011 - MICRO-ÁREA 04) 
17 INDEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA, e está em conformidade com a Lei n° 8.080/90 (Art. 
7°, inciso IV). 

514486 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(ÁREA: 011 - MICRO-ÁREA 04) 
34 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA pois está de acordo com as atribuições do Agente 
Comunitário de Saúde (Art. 3°, § 3º , inciso IV, alínea a). 

443330 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 012 - MICRO-ÁREA 04) 
6 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a publicação "Estratégia 
global para a alimentação saudável, atividade física e saúde" (BRASIL, 2004). 

397479 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 012 - MICRO-ÁREA 04) 
13 INDEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois aumentar o consumo de frutas, legumes, verduras, 
cereais integrais e leguminosas (feijões) é um princípio da 
alimentação saudável. 

404460 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 012 - MICRO-ÁREA 06) 
1 INDEFERIDO 

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

446896 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 012 - MICRO-ÁREA 06) 
4 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois está de acordo com as atribuições do Agente 
Comunitário de Saúde (Lei n° 11.350/2006). 

425329 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 012 - MICRO-ÁREA 06) 
6 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a publicação "Estratégia 
global para a alimentação saudável, atividade física e saúde" (BRASIL, 2004). 

446896 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 012 - MICRO-ÁREA 06) 
22 INDEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois NÃO está de acordo com a nova Política Nacional da 
Atenção Básica (Portaria 2.436 de 21 de setembro de 
2017). 

436766 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 012 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i INDEFERIDO 

Prezado (a), a entrada no banheiro é permitida após o candidato fazer seu check 
in na sala e levar sua documentação. São procedimentos padrão deste Instituto 
para garantir a lisura no certame, bem como a verificação da bolsa, tendo em vista 
que a entrada com celular é proibida. 

525103 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 012 - MICRO-ÁREA 07) 
39 INDEFERIDO 

A alternativa B é VERDADEIRA, pois R$ 800 / R$ 1.500 = 53%. Já a alternativa D 
é FALSA, pois 9 * 13 = 117, NÃO R$ 134. 

427359 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
1 DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

506287 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
1 DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

396690 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
1 DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

403056 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

412295 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 
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415381 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

396765 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

411612 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

510909 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

402978 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

533549 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

452215 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

404687 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

447907 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

419727 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

422599 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i INDEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

427820 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

448587 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

445322 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i INDEFERIDO 

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

427703 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

416865 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

427200 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

416865 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 014 - MICRO-ÁREA 06) 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

420331 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 018 - MICRO-ÁREA 02) 
1 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois o município deve ser um local de 
desenvolvimento de ações e de promoção da saúde, o que não exclui a PNAB. 

427220 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 018 - MICRO-ÁREA 02) 
1 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois o município deve ser um local de 
desenvolvimento de ações e de promoção da saúde. 

448181 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 018 - MICRO-ÁREA 02) 
3 INDEFERIDO 

A assertiva I está CORRETA, pois a ANS considera como um Programa de 
Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças aquele que possua um 
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conjunto de atividades estrategicamente ordenadas e sistematizadas pelas 
operadoras de planos privados de saúde, não só para o controle de patologias e 
agravos, mas prioritariamente para a sua prevenção, direcionadas a toda a 
população da carteira (o que caracteriza "um grupo populacional específico", como 
diz a questão) ou com perfil epidemiológico de risco conhecido, sob a ação e a 
coordenação multiprofissional. Fonte: Manual técnico de promoção da saúde e 
prevenção de riscos e doenças na saúde suplementar / Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (Brasil). – 3. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro : ANS, 2009. 

427220 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 018 - MICRO-ÁREA 02) 
6 INDEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA, pois cita corretamente um dos princípios da 
alimentação correta na prevenção a doenças e agravos em saúde. 

427220 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 018 - MICRO-ÁREA 02) 
9 INDEFERIDO A assertiva I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o artigo 3º, da Lei 8.080/90. 

446026 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 018 - MICRO-ÁREA 02) 
18 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois esse é o objetivo do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), e não da direção municipal do SUS. 

420331 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 018 - MICRO-ÁREA 02) 
19 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a nova Política Nacional da 
Atenção Básica (Portaria 2.436/2017). 

427220 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 018 - MICRO-ÁREA 02) 
22 INDEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois NÃO está de acordo com a nova Política Nacional da 
Atenção Básica (Portaria 2.436 de 21 de setembro de 
2017). 

417136 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 020 - MICRO-ÁREA 04) 
3 INDEFERIDO 

A assertiva I está CORRETA, pois a ANS considera como um Programa de 
Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças aquele que possua um 
conjunto de atividades estrategicamente ordenadas e sistematizadas pelas 
operadoras de planos privados de saúde, não só para o controle de patologias e 
agravos, mas prioritariamente para a sua prevenção, direcionadas a toda a 
população da carteira (o que caracteriza "um grupo populacional específico", como 
diz a questão) ou com perfil epidemiológico de risco conhecido, sob a ação e a 
coordenação multiprofissional. Fonte: Manual técnico de promoção da saúde e 
prevenção de riscos e doenças na saúde suplementar / Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (Brasil). – 3. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro : ANS, 2009. 

534183 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 021 - MICRO-ÁREA 05) 
1 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

631224 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 021 - MICRO-ÁREA 05) 
22 INDEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois NÃO está de acordo com a nova Política Nacional da 
Atenção Básica (Portaria 2.436 de 21 de setembro de 
2017). 

535298 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 021 - MICRO-ÁREA 06) 
50 INDEFERIDO 

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

425990 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(AREA: 021 - MICRO-ÁREA 07) 
16 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Citologia). 

445289 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS n/i INDEFERIDO 
O concurso está de acordo com as informações providas em edital, cumprindo 
todos os aspectos legais. 

400082 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS n/i INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 
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398159 AGENTE DE TRÂNSITO 1 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

406838 AGENTE DE TRÂNSITO 1 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

398159 AGENTE DE TRÂNSITO 1 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

401844 AGENTE DE TRÂNSITO 1 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

501696 AGENTE DE TRÂNSITO 1 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

412418 AGENTE DE TRÂNSITO 1 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

404441 AGENTE DE TRÂNSITO 1 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

412263 AGENTE DE TRÂNSITO 1 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

403414 AGENTE DE TRÂNSITO 1 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

446502 AGENTE DE TRÂNSITO 1 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

407322 AGENTE DE TRÂNSITO 1 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

417722 AGENTE DE TRÂNSITO 1 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

446152 AGENTE DE TRÂNSITO 1 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

408034 AGENTE DE TRÂNSITO 1 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

408034 AGENTE DE TRÂNSITO 1 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

408034 AGENTE DE TRÂNSITO 1 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

400336 AGENTE DE TRÂNSITO 2 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 artigo 44 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

635477 AGENTE DE TRÂNSITO 2 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o artigo 87 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

444589 AGENTE DE TRÂNSITO 3 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: 
Mozilla Firefox. 

402935 AGENTE DE TRÂNSITO 3 INDEFERIDO 
As questões encontram-se claras e coerentes, abordando temas previstos em 
edital: "Correio eletrônico. Navegadores Google Chrome, Internet Explorer e 
Mozilla Firefox. Segurança na internet. Microsoft Excel, PowerPoint e Word da 
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versão 2003 até a mais atual. Noções de hardware, redes de computadores e 
softwares. Sistema operacional Windows da versão XP até a mais atual. Windows 
Explorer". 

444589 AGENTE DE TRÂNSITO 3 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando temas previstos em edital: 
"Correio eletrônico. Navegadores Google Chrome, Internet Explorer e Mozilla 
Firefox. Segurança na internet. Microsoft Excel, PowerPoint e Word da versão 2003 
até a mais atual. Noções de hardware, redes de computadores e softwares. 
Sistema operacional Windows da versão XP até a mais atual. Windows Explorer." 

420562 AGENTE DE TRÂNSITO 4 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

425103 AGENTE DE TRÂNSITO 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o principal software, e também o mais 
importante, é o sistema operacional (SO), pois é ele quem “dá vida” ao hardware e 
fornece as bases para a execução de programas. 

410746 AGENTE DE TRÂNSITO 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o principal software, e também o mais 
importante, é o sistema operacional (SO), pois é ele quem “dá vida” ao hardware e 
fornece as bases para a execução de programas. 

432894 AGENTE DE TRÂNSITO 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o principal software, e também o mais 
importante, é o sistema operacional (SO), pois é ele quem “dá vida” ao hardware e 
fornece as bases para a execução de programas. 

635477 AGENTE DE TRÂNSITO 5 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a hipótese descrita é uma infração gravíssima, de 
acordo com a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro). 

513950 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

534602 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

408841 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

410915 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
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proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

423050 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

395343 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

437935 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

425817 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

397191 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

427572 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

426884 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
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indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

401129 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

426884 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

444991 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

418601 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

399769 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

424724 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

437498 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
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indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

417618 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

395455 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

400217 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

420181 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

408219 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

516892 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

406819 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
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indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

413763 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

426461 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

413381 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

678169 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

397579 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

416189 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

407199 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
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indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

395832 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

441823 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

409268 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

398242 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

424631 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

406437 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

401601 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
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indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

443927 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

399216 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

418915 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

396136 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

409635 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

437590 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

407509 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
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indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

443096 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

425828 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

447824 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

410179 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

437667 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

399137 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

436937 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
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indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

409672 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

404213 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

400843 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

419171 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

414556 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

418882 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

411285 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 



Página 15 de 142 | Respostas aos recursos das provas objetivas do concurso para a Prefeitura de Rio Largo – AL (provas aplicadas em 04/08/2019) 

INSC CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

400258 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

430894 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

399450 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

414133 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

445168 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

513735 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

403788 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
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indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

427227 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

417180 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

414845 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

401367 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

446200 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

403188 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

409268 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 



Página 17 de 142 | Respostas aos recursos das provas objetivas do concurso para a Prefeitura de Rio Largo – AL (provas aplicadas em 04/08/2019) 

INSC CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

429976 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

532325 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

426741 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

395564 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

449078 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

446969 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

425103 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
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indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

525054 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

427042 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

405495 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

395167 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

405013 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

400338 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

442273 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
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indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

424503 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

399137 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser a letra "e) Todas as afirmativas estão corretas". De acordo 
com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando proibido o estacionamento na via, a 
parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou 
desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de 
veículos ou a locomoção de pedestres. 

400197 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

426469 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

422211 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

413312 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

410604 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
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indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

407148 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

407598 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

445787 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

425692 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

399641 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

425108 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

401862 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
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indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

424486 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

422138 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

534695 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

418743 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

416939 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

446891 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

399995 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
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indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

444529 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

416598 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

425300 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

402722 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

416598 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

395493 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

425251 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
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indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

416381 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

532905 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

416348 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

438084 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

412634 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

426173 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

693881 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
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indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

418738 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

449929 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

414901 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

433670 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

408401 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

448012 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

519394 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
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indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

407204 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

407664 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

395344 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

425013 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

427604 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

517172 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

444929 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
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indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

425923 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

634405 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

422539 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

437885 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

437885 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

426235 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

448131 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
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indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

420432 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

418944 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

412475 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

423712 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

511633 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

426373 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas". De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando 
proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não 
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

410264 AGENTE DE TRÂNSITO 6 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser a letra "e) Todas as afirmativas estão corretas" De acordo 
com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, temos: Art. 47. Quando proibido o estacionamento na via, a 
parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou 
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desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de 
veículos ou a locomoção de pedestres. 

408401 AGENTE DE TRÂNSITO 9 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois é proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e 
respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, 
legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização, 
conforme dispõe art. 82 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro). A resposta da questão é a letra b) "Está correta a afirmativa I, 
apenas". 

408401 AGENTE DE TRÂNSITO 9 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois é proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e 
respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, 
legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização, 
conforme dispõe art. 82 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro). A resposta da questão é a letra b) "Está correta a afirmativa I, 
apenas". 

448012 AGENTE DE TRÂNSITO 9 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar a resposta da questão 9 é a letra b) "Está correta a 
afirmativa I, apenas". 

635477 AGENTE DE TRÂNSITO 9 INDEFERIDO 

Conforme gabarito preliminar a resposta da questão 9 é a letra b) "Está correta a 
afirmativa I, apenas". A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o 
art.123, IV da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro). 

412475 AGENTE DE TRÂNSITO 9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art.123, IV da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

408470 AGENTE DE TRÂNSITO 11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois antes de colocar o veículo em circulação nas vias 
públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de 
funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da 
existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. A assertiva 
está de acordo com o art. 27 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código 
de Trânsito Brasileiro). 

401585 AGENTE DE TRÂNSITO 11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois deixar o condutor envolvido em acidente com vítima 
de preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia, é uma 
infração gravíssima, sujeita às penalidades de multa e suspensão do direito de 
dirigir. A resposta da questão 11 é a letra d) Está correta a afirmativa III, apenas. 

448131 AGENTE DE TRÂNSITO 11 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, conforme dispõe o art. 136, IV da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) 

421856 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas" De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

410264 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas" De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
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substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

426065 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

426065 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

513950 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

534602 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

410915 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

408841 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

444312 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

443326 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 
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395343 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

437935 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

425817 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

421703 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

401601 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

427572 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

397191 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

401129 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

426884 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
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Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

397579 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

429510 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

437498 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

416189 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

419171 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

397253 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

444991 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

406819 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 
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399769 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

418601 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

424724 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

410834 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

430252 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

426461 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

410311 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

395455 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

400217 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
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Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

418601 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

407335 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

416381 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

420181 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

405059 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

407199 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

678169 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

414239 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 



Página 34 de 142 | Respostas aos recursos das provas objetivas do concurso para a Prefeitura de Rio Largo – AL (provas aplicadas em 04/08/2019) 

INSC CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

441823 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

444589 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

405671 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

424631 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

398242 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

409947 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

406437 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

395228 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

409635 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
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Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

443927 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

399216 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

443096 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

396136 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

418915 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

399861 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

407509 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

437590 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 
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413763 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

415712 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

427923 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

437667 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

425410 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

405787 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

417751 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

428302 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

399137 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
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Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

399137 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

409880 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

447824 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

425399 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

413662 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

436937 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

409672 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

404213 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". Porém, a afirmativa III é FALSA, pois 
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nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta 
ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto NÃO estiver 
devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as 
condições adequadas de segurança na circulação. 

399450 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

400843 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

418882 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

414556 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

411285 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

400258 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

430894 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

445168 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
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substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

513735 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

417180 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". A afirmativa III 
é FALSA, pois nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua 
construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, 
enquanto NÃO estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma 
a garantir as condições adequadas de segurança na circulação. 

417180 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". Porém, a afirmativa III é FALSA, pois 
nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta 
ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto NÃO estiver 
devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as 
condições adequadas de segurança na circulação. 

427227 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

403788 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

414845 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

409863 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

401367 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
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Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

417939 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

410983 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

446200 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

403188 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

407896 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

409268 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

399564 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

429976 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 
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420562 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

449078 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

426741 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

424983 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

397061 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

446969 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

415361 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

399688 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

422147 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
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Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

425103 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

525054 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

427042 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

405495 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

395167 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

395564 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

400338 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

451137 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 
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442273 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

400197 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

396366 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

426469 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

396755 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

422211 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

404413 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

517841 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

410604 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
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Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

413312 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

407148 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

424957 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

408289 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

425692 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

445787 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

425300 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

397839 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 
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421827 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

408961 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

418160 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

425108 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

399641 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

401862 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

422138 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

400336 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

446891 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
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Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

534695 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

418743 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

399995 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

404617 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". Porém, a afirmativa III é FALSA, pois 
nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta 
ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto NÃO estiver 
devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as 
condições adequadas de segurança na circulação. 

404684 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". Porém, a afirmativa III é FALSA, pois 
nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta 
ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto NÃO estiver 
devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as 
condições adequadas de segurança na circulação. 

404761 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". Porém, a afirmativa III é FALSA, pois 
nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta 
ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto NÃO estiver 
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devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as 
condições adequadas de segurança na circulação. 

444529 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

402722 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

416598 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

401585 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

416598 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

395493 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

408470 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

425251 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 
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426530 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

410746 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

532905 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

433317 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

445411 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

426173 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

401585 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

416348 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

412634 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
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Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

426530 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

426530 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

438084 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

693881 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

425300 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

418738 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

449929 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

404725 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 
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445788 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

408401 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

433670 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

415934 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

448012 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

424886 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

519394 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

407204 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

395344 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
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Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

407664 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

425013 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

427604 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

517172 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

406954 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

444929 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

425923 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

404825 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 
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421009 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

409589 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

446651 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

396016 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

422539 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

426235 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

420432 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

635477 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

410860 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
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Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

418944 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

432894 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

423712 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

412475 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

511633 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

426373 AGENTE DE TRÂNSITO 12 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "b) Está correta a afirmativa I, apenas". De acordo com 
a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, temos: "Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Infração - gravíssima". 

444589 AGENTE DE TRÂNSITO 13 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: 
Sistema operacional Windows da versão XP até a mais atual. 

427572 AGENTE DE TRÂNSITO 13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 251 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). O mencionado 
artigo pertence ao Título VII Dos Crimes e Das Infrações Administrativas, Capítulo 
II Das Infrações Administrativas. 

409268 AGENTE DE TRÂNSITO 13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 251 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). O mencionado 
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artigo pertence ao Título VII Dos Crimes e Das Infrações Administrativas, Capítulo 
II Das Infrações Administrativas. 

409947 AGENTE DE TRÂNSITO 13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 251 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). O mencionado 
artigo pertence ao Título VII Dos Crimes e Das Infrações Administrativas, Capítulo 
II Das Infrações Administrativas. 

417751 AGENTE DE TRÂNSITO 13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 251 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). O mencionado 
artigo pertence ao Título VII Dos Crimes e Das Infrações Administrativas, Capítulo 
II Das Infrações Administrativas. 

447824 AGENTE DE TRÂNSITO 13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 251 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). O mencionado 
artigo pertence ao Título VII Dos Crimes e Das Infrações Administrativas, Capítulo 
II Das Infrações Administrativas. 

420562 AGENTE DE TRÂNSITO 13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 251 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). O mencionado 
artigo pertence ao Título VII Dos Crimes e Das Infrações Administrativas, Capítulo 
II Das Infrações Administrativas. 

426741 AGENTE DE TRÂNSITO 13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 251 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). O mencionado 
artigo pertence ao Título VII Dos Crimes e Das Infrações Administrativas, Capítulo 
II Das Infrações Administrativas. 

425103 AGENTE DE TRÂNSITO 13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 251 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). O mencionado 
artigo pertence ao Título VII Dos Crimes e Das Infrações Administrativas, Capítulo 
II Das Infrações Administrativas. 

421856 AGENTE DE TRÂNSITO 13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 251 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). O mencionado 
artigo pertence ao Título VII Dos Crimes e Das Infrações Administrativas, Capítulo 
II Das Infrações Administrativas. 

400336 AGENTE DE TRÂNSITO 13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 251 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). O mencionado 
artigo pertence ao Título VII Dos Crimes e Das Infrações Administrativas, Capítulo 
II Das Infrações Administrativas. 

422539 AGENTE DE TRÂNSITO 13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 251 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). O mencionado 
artigo pertence ao Título VII Dos Crimes e Das Infrações Administrativas, Capítulo 
II Das Infrações Administrativas. 

422147 AGENTE DE TRÂNSITO 14 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 26, II da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 
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635477 AGENTE DE TRÂNSITO 14 INDEFERIDO 
A afirmativa III é FALSA, pois no Brasil, o veículo será identificado obrigatoriamente 
por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras 
partes, conforme dispuser o CONTRAN. 

635477 AGENTE DE TRÂNSITO 15 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 48 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

401129 AGENTE DE TRÂNSITO 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois inclui PROTEÇÃO entre as ações as quais nenhuma 
criança ou adolescente deve ser submetida. Contudo, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente determina normas para a PROTEÇÃO das crianças e adolescentes. 

399861 AGENTE DE TRÂNSITO 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois inclui PROTEÇÃO entre as ações as quais nenhuma 
criança ou adolescente deve ser submetida. Contudo, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente determina normas para a PROTEÇÃO das crianças e adolescentes. 

398242 AGENTE DE TRÂNSITO 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois inclui PROTEÇÃO entre as ações as quais nenhuma 
criança ou adolescente deve ser submetida. Contudo, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente determina normas para a PROTEÇÃO das crianças e adolescentes. 

414133 AGENTE DE TRÂNSITO 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois inclui PROTEÇÃO entre as ações as quais nenhuma 
criança ou adolescente deve ser submetida. Contudo, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente determina normas para a PROTEÇÃO das crianças e adolescentes. 

398916 AGENTE DE TRÂNSITO 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois inclui PROTEÇÃO entre as ações as quais nenhuma 
criança ou adolescente deve ser submetida. Contudo, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente determina normas para a PROTEÇÃO das crianças e adolescentes. 

420562 AGENTE DE TRÂNSITO 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois inclui PROTEÇÃO entre as ações as quais nenhuma 
criança ou adolescente deve ser submetida. Contudo, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente determina normas para a PROTEÇÃO das crianças e adolescentes. 

399688 AGENTE DE TRÂNSITO 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois inclui PROTEÇÃO entre as ações as quais nenhuma 
criança ou adolescente deve ser submetida. Contudo, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente determina normas para a PROTEÇÃO das crianças e adolescentes. 

445787 AGENTE DE TRÂNSITO 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois inclui PROTEÇÃO entre as ações as quais nenhuma 
criança ou adolescente deve ser submetida. Contudo, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente determina normas para a PROTEÇÃO das crianças e adolescentes. 

408470 AGENTE DE TRÂNSITO 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois inclui PROTEÇÃO entre as ações as quais nenhuma 
criança ou adolescente deve ser submetida. Contudo, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente determina normas para a PROTEÇÃO das crianças e adolescentes. 

425251 AGENTE DE TRÂNSITO 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois inclui PROTEÇÃO entre as ações as quais nenhuma 
criança ou adolescente deve ser submetida. Contudo, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente determina normas para a PROTEÇÃO das crianças e adolescentes. 

416381 AGENTE DE TRÂNSITO 16 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria 
"A" é destinada ao condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou 
sem carro lateral, conforme dispõe o art. 143, I da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

425300 AGENTE DE TRÂNSITO 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois inclui PROTEÇÃO entre as ações as quais nenhuma 
criança ou adolescente deve ser submetida. Contudo, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente determina normas para a PROTEÇÃO das crianças e adolescentes. 
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415934 AGENTE DE TRÂNSITO 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois inclui PROTEÇÃO entre as ações as quais nenhuma 
criança ou adolescente deve ser submetida. Contudo, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente determina normas para a PROTEÇÃO das crianças e adolescentes. 

406954 AGENTE DE TRÂNSITO 16 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria 
"A" é destinada ao condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou 
sem carro lateral, conforme dispõe o art. 143, I da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

511633 AGENTE DE TRÂNSITO 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois inclui PROTEÇÃO entre as ações as quais nenhuma 
criança ou adolescente deve ser submetida. Contudo, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente determina normas para a PROTEÇÃO das crianças e adolescentes. 

413763 AGENTE DE TRÂNSITO 18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe art. 3º da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

423712 AGENTE DE TRÂNSITO 18 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, conforme dispõe o art. 99 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

418738 AGENTE DE TRÂNSITO 20 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, 
veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de 
circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga, conforme 
dispõe o art. 1º, §1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro). O uso do termo "estritamente" limitou as finalidades do trânsito e tornou 
falsa a assertiva. 

405671 AGENTE DE TRÂNSITO 21 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a ultrapassagem de outro veículo em movimento 
deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais 
normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, EXCETO quando o veículo 
a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. A assertiva 
está de acordo com o art. 29, IX da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código 
de Trânsito Brasileiro). 

407199 AGENTE DE TRÂNSITO 21 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a ultrapassagem de outro veículo em movimento 
deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais 
normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, EXCETO quando o veículo 
a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. A assertiva 
está de acordo com o art. 29, IX da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código 
de Trânsito Brasileiro). 

407199 AGENTE DE TRÂNSITO 21 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a ultrapassagem de outro veículo em movimento 
deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais 
normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, EXCETO quando o veículo 
a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. A assertiva 
está de acordo com o art. 29, IX da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código 
de Trânsito Brasileiro). 

407199 AGENTE DE TRÂNSITO 24 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois um valor constante é um tipo de dado que o usuário 
digita diretamente na célula. Os valores são constantes, isto é, não são obtidos a 
partir de cálculos envolvendo outros valores e podem ser alterados sempre que 
necessário. 
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420562 AGENTE DE TRÂNSITO 24 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois um valor constante é um tipo de dado que o usuário 
digita diretamente na célula. Os valores são constantes, isto é, não são obtidos a 
partir de cálculos envolvendo outros valores e podem ser alterados sempre que 
necessário. 

422134 AGENTE DE TRÂNSITO 24 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois um valor constante é um tipo de dado que o usuário 
digita diretamente na célula. Os valores são constantes, isto é, não são obtidos a 
partir de cálculos envolvendo outros valores e podem ser alterados sempre que 
necessário. 

395564 AGENTE DE TRÂNSITO 24 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois um valor constante é um tipo de dado que o usuário 
digita diretamente na célula. Os valores são constantes, isto é, não são obtidos a 
partir de cálculos envolvendo outros valores e podem ser alterados sempre que 
necessário. 

414239 AGENTE DE TRÂNSITO 24 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o spam está diretamente associado aos ataques à 
segurança da Internet e do usuário, sendo um dos grandes responsáveis pela 
propagação de códigos maliciosos, disseminação de golpes e venda ilegal de 
produtos. 

410746 AGENTE DE TRÂNSITO 24 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois um valor constante é um tipo de dado que o usuário 
digita diretamente na célula. Os valores são constantes, isto é, não são obtidos a 
partir de cálculos envolvendo outros valores e podem ser alterados sempre que 
necessário. 

409947 AGENTE DE TRÂNSITO 25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe art. 176 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). A ausência do fator multiplicativo 
da multa não torna a assertiva falsa. 

417751 AGENTE DE TRÂNSITO 25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe art. 176 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

395344 AGENTE DE TRÂNSITO 25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe art. 176 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

407664 AGENTE DE TRÂNSITO 25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe art. 176 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). A ausência do fator multiplicativo 
da multa não torna a assertiva falsa. 

423324 AGENTE DE TRÂNSITO 26 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca, pois o assunto tratado não se refere ao 
item II da questão 26 da prova para o cargo AGENTE DE TRÂNSITO. 

416381 AGENTE DE TRÂNSITO 26 INDEFERIDO 
A afirmativa III é FALSA, pois nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser 
afixada sinalização específica e adequada, conforme dispõe art. 88, parágrafo 
único da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

534602 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 
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513950 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

410915 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

408841 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

425817 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

443326 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

427572 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

426884 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 
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419171 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

408219 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

417618 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

400217 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

426461 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

395539 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

420181 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 
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395455 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

413381 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

407199 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

407335 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

444991 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

406819 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

416189 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 
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397579 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

441823 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

418601 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

406437 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

424631 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

678169 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

443927 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 
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396136 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

418915 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

399216 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

407509 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

409947 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

425410 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

410179 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 
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425828 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

409672 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

436937 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

417751 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

513957 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

418882 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

411285 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 
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400843 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

414556 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

430894 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

413763 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

513735 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

414133 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

427227 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 
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403788 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

414845 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

407199 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

417939 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

446200 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

403188 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

409268 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 
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399564 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

429976 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

446969 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

427042 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

424983 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

422134 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

395564 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 
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399769 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

405495 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

405013 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

395167 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

400338 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

400338 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

517841 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 
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422211 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

396366 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

426469 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

442273 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

422211 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

407598 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

413312 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 
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407148 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

395832 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

445787 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

443331 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

408289 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

425108 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

399641 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 
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401862 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

422138 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

446891 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

416939 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

418743 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

399995 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

402722 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 
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397839 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

425103 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

416598 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

395493 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

426173 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

426530 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

412634 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 
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693881 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

449929 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

418738 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

408401 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

433670 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

414901 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

415934 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 
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424886 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

519394 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

407204 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

407664 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

425013 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

425300 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

427604 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 
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425547 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

517172 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

444929 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

404825 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

634405 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

409589 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

446651 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 
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422539 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

426235 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

426235 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

420432 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

511633 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

426373 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 

423712 AGENTE DE TRÂNSITO 27 DEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA e o gabarito passa a ser a letra "e) Todas as 
afirmativas estão corretas" De acordo com a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1997, temos: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III 
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração 
do Sistema. 
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425828 AGENTE DE TRÂNSITO 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe art. 162, III da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

409078 AGENTE DE TRÂNSITO 27 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe art. 143, IV da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

532905 AGENTE DE TRÂNSITO 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe art. 162, III da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

444589 AGENTE DE TRÂNSITO 28 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: 
"Segurança na internet". 

422147 AGENTE DE TRÂNSITO 28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois de acordo com a Cartilha de Segurança para Internet, 
fazer backup regularmente é uma forma de manter a segurança das informações 
em um computador. 

401367 AGENTE DE TRÂNSITO 28 INDEFERIDO 
A afirmativa III é FALSA, pois as ordens do agente de trânsito têm prevalência sobre 
as normas de circulação e outros sinais, conforme dispõe o art. 89, I da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

444589 AGENTE DE TRÂNSITO 29 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

413763 AGENTE DE TRÂNSITO 29 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de 
segurança, conforme previsto no artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro, é uma 
infração grave. 

417751 AGENTE DE TRÂNSITO 30 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe o art. 104, §5º da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

395564 AGENTE DE TRÂNSITO 30 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria 
"B" é destinada ao condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria 
“A”, cujo peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja 
lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista. A assertiva está de 
acordo com o art. 143, II da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro). 

425923 AGENTE DE TRÂNSITO 30 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois destruir ou danificar floresta considerada de 
preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência 
das normas de proteção é crime com pena de detenção ou multa, ou ambas as 
penas cumulativamente. 

444589 AGENTE DE TRÂNSITO 31 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: 
Internet. 

413763 AGENTE DE TRÂNSITO 31 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: 
Internet. 

418160 AGENTE DE TRÂNSITO 31 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o comércio eletrônico é realizado utilizando-se 
da internet. 

416381 AGENTE DE TRÂNSITO 31 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe o art. 30, parágrafo único da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

404825 AGENTE DE TRÂNSITO 31 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: 
Internet. 

399769 AGENTE DE TRÂNSITO 32 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois de acordo com a Ajuda do Microsoft Excel 
(F1), a função ARRUMAR remove todos os espaços do texto exceto os espaços 
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únicos entre palavras. Dessa forma, a assertiva está correta pois ao utilizar a função 
ARRUMAR será possível remover os espaços duplos de uma sequência de 
caracteres de texto. A afirmativa não restringe a função ARRUMAR unicamente à 
hipótese nela descrita. 

444589 AGENTE DE TRÂNSITO 32 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: 
Microsoft Excel. 

408841 AGENTE DE TRÂNSITO 32 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois de acordo com a Ajuda do Microsoft Excel 
(F1), a função ARRUMAR remove todos os espaços do texto exceto os espaços 
únicos entre palavras. Dessa forma, a assertiva está correta pois ao utilizar a função 
ARRUMAR será possível remover os espaços duplos de uma sequência de 
caracteres de texto. A afirmativa não restringe a função ARRUMAR unicamente à 
hipótese nela descrita. 

437667 AGENTE DE TRÂNSITO 32 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois de acordo com a Ajuda do Microsoft Excel 
(F1), a função ARRUMAR remove todos os espaços do texto exceto os espaços 
únicos entre palavras. Dessa forma, a assertiva está correta pois ao utilizar a função 
ARRUMAR será possível remover os espaços duplos de uma sequência de 
caracteres de texto. A afirmativa não restringe a função ARRUMAR unicamente à 
hipótese nela descrita. 

407664 AGENTE DE TRÂNSITO 32 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois de acordo com a Ajuda do Microsoft Excel 
(F1), a função ARRUMAR remove todos os espaços do texto exceto os espaços 
únicos entre palavras. Dessa forma, a assertiva está correta pois ao utilizar a função 
ARRUMAR será possível remover os espaços duplos de uma sequência de 
caracteres de texto. A afirmativa não restringe a função ARRUMAR unicamente à 
hipótese nela descrita. 

412475 AGENTE DE TRÂNSITO 32 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois de acordo com a Ajuda do Microsoft Excel 
(F1), a função ARRUMAR remove todos os espaços do texto exceto os espaços 
únicos entre palavras. Dessa forma, a assertiva está correta pois ao utilizar a função 
ARRUMAR será possível remover os espaços duplos de uma sequência de 
caracteres de texto. A afirmativa não restringe a função ARRUMAR unicamente à 
hipótese nela descrita. 

425828 AGENTE DE TRÂNSITO 33 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe art. 176 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). A ausência dos termos "cinco 
vezes" não torna a afirmativa falsa. 

444312 AGENTE DE TRÂNSITO 34 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 136, III da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). A omissão das 
dimensões não torna assertiva incorreta. 

400258 AGENTE DE TRÂNSITO 34 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 136, III da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). A omissão das 
dimensões não torna assertiva incorreta. 

437667 AGENTE DE TRÂNSITO 34 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 136, III da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 
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407664 AGENTE DE TRÂNSITO 34 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 136, III da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). A omissão das 
dimensões não torna assertiva incorreta. 

426816 AGENTE DE TRÂNSITO 35 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

423324 AGENTE DE TRÂNSITO 35 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca, pois o assunto tratado não se refere ao 
item I da questão 35 da prova para o cargo AGENTE DE TRÂNSITO. 

395344 AGENTE DE TRÂNSITO 35 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca, pois o assunto tratado não se refere à 
questão 35 da prova para o cargo AGENTE DE TRÂNSITO. 

397253 AGENTE DE TRÂNSITO 37 INDEFERIDO A afirmativa b) É VERDADEIRA, pois 3 * 57 = 171. 

400302 AGENTE DE TRÂNSITO 37 INDEFERIDO A afirmativa b) É VERDADEIRA, pois 3 * 57 = 171. 

413662 AGENTE DE TRÂNSITO 37 INDEFERIDO A afirmativa e) É FALSA, pois 1995 + 33 = 2028, NÃO 2055. 

399769 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

403258 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO 
ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). A alteração dos 
dados foi realizada, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

396366 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

443326 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

534602 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

450818 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

401601 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

444312 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

413381 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

426461 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

398860 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

426741 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

406819 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

416939 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

399216 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

443927 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

396136 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

437590 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

406437 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

404213 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

425399 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

409863 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

418882 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

411285 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 
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400258 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

414845 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

417939 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

417939 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

424631 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

446200 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

424724 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

447824 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

429976 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

422134 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

400217 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

446969 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

424983 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

395167 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

405495 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

405013 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

399769 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

422147 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

396755 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

407598 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

444791 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

401862 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

422138 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

400338 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

446891 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

404617 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

418743 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

448260 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

399995 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

395564 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

395493 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

414556 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

693881 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

416381 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

532905 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

397579 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

412634 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 
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433670 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

408401 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

395344 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

416598 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

407664 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

444929 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

404825 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

451049 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

446651 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

427748 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

634405 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

635477 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

415401 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

436937 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

420432 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

398487 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

426373 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

402953 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

405869 AGENTE DE TRÂNSITO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

417939 AGENTE DE TRÂNSITO 46 INDEFERIDO 
A afirmativa b) É FALSA, pois não estão presentes no texto os principais fatores 
que causam a inflação. 

426373 AGENTE DE TRÂNSITO 46 INDEFERIDO 
A afirmativa b) É FALSA, pois não estão presentes no texto os principais fatores 
que causam a inflação. 

444929 AGENTE DE TRÂNSITO 46 INDEFERIDO 
A afirmativa b) É FALSA, pois não estão presentes no texto os principais fatores 
que causam a inflação. 

407719 AGENTE DE TRÂNSITO 50 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

412418 AGENTE DE TRÂNSITO 50 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

412418 AGENTE DE TRÂNSITO 50 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

404441 AGENTE DE TRÂNSITO 50 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

403414 AGENTE DE TRÂNSITO 50 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

396822 AGENTE DE TRÂNSITO 50 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

396822 AGENTE DE TRÂNSITO 50 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

403414 AGENTE DE TRÂNSITO 50 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

418738 AGENTE DE TRÂNSITO 50 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A 
assertiva d) É VERDADEIRA, pois de acordo com o texto, inflação é um aumento 
contínuo e generalizado dos preços em uma economia e a hiperinflação é um 
aumento contínuo e generalizado dos preços em uma proporção muito maior. 

635477 AGENTE DE TRÂNSITO 50 INDEFERIDO 
A assertiva c) É FALSA, pois o texto aponta as diferenças entre inflação e 
hiperinflação. 
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511633 AGENTE DE TRÂNSITO 50 INDEFERIDO 
A assertiva c) É FALSA, pois o texto aponta as diferenças entre inflação e 
hiperinflação. 

401844 AGENTE DE TRÂNSITO n/i INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

413777 AGENTE DE TRÂNSITO n/i INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

444853 AGENTE DE TRÂNSITO n/i INDEFERIDO 
Candidato, todas as informações necessárias para chegada ao local da prova 
foram devidamente divulgados no Cartão de Confirmação de Inscrição. 

395772 AGENTE DE TRÂNSITO n/i INDEFERIDO 
Todo o procedimento para devolução da inscrição está disposto no capítulo 7.D, do 
edital de Rio Largo. 

412904 AGENTE DE TRÂNSITO n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

400302 AGENTE DE TRÂNSITO n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

445354 AGENTE DE TRÂNSITO n/i INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

447924 AGENTE DE TRÂNSITO n/i INDEFERIDO 
Todo o procedimento para devolução da inscrição está disposto no capítulo 7.D, do 
edital de Rio Largo. Informamos também que quem avaliará os requisitos para 
posse do Cargo é a Prefeitura de Rio Largo. 

443626 AGENTE DE TRÂNSITO n/i INDEFERIDO 
Recurso indeferido, candidato deve enviar e-mail para o ADM&TEC com frente e 
verso do seu documento de identidade, solicitando no corpo do e-mail que os dados 
sejam corrigidos. 

407657 AGENTE DE TRÂNSITO n/i INDEFERIDO 

Candidato, todas as informações necessárias para chegada ao local da prova 
foram devidamente divulgadas no Cartão de Confirmação de Inscrição. 
Reforçamos que é responsabilidade do candidato chegar ao local na data e hora 
previstas. 

499440 AGENTE DE TRÂNSITO n/i INDEFERIDO 

Candidato, todas as informações necessárias para chegada ao local da prova 
foram devidamente divulgadas no Cartão de Confirmação de Inscrição. 
Reforçamos que é responsabilidade do candidato chegar ao local na data e hora 
previstas. 

428087 AGENTE DE TRÂNSITO n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

406954 AGENTE DE TRÂNSITO n/i DEFERIDO As alterações cadastrais foram realizadas. 

425116 AGENTE DE TRÂNSITO n/i INDEFERIDO 
Todo o procedimento para devolução da inscrição está disposto no capítulo 7.D, do 
edital de Rio Largo. 

419790 ANALISTA DE SISTEMAS 2 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

419790 ANALISTA DE SISTEMAS 2 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

441176 ANALISTA DE SISTEMAS 2 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

419790 ANALISTA DE SISTEMAS 2 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as variáveis alfanuméricas são específicas 
para dados que contenham letras e/ou números. 

414557 ANALISTA DE SISTEMAS 2 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as variáveis alfanuméricas são específicas 
para dados que contenham letras e/ou números. 

419790 ANALISTA DE SISTEMAS 6 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

419790 ANALISTA DE SISTEMAS 6 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

418082 ANALISTA DE SISTEMAS 6 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 
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419790 ANALISTA DE SISTEMAS 6 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

414557 ANALISTA DE SISTEMAS 6 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

423687 ANALISTA DE SISTEMAS 8 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as variáveis globais não podem ter o mesmo 
nome e o mesmo vale para as variáveis locais de uma mesma função, na linguagem 
PHP. 

413324 ANALISTA DE SISTEMAS 8 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as variáveis globais não podem ter o mesmo 
nome e o mesmo vale para as variáveis locais de uma mesma função, na linguagem 
PHP. 

448160 ANALISTA DE SISTEMAS 8 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as variáveis globais não podem ter o mesmo 
nome e o mesmo vale para as variáveis locais de uma mesma função, na linguagem 
PHP. 

423687 ANALISTA DE SISTEMAS 8 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as variáveis globais não podem ter o mesmo 
nome e o mesmo vale para as variáveis locais de uma mesma função, na linguagem 
PHP. 

441176 ANALISTA DE SISTEMAS 8 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

414557 ANALISTA DE SISTEMAS 8 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as variáveis globais não podem ter o mesmo 
nome e o mesmo vale para as variáveis locais de uma mesma função, na linguagem 
PHP. 

441176 ANALISTA DE SISTEMAS 10 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois constante é um determinado valor fixo que não 
se modifica ao longo do tempo, dependendo do tipo, 
podendo ser classificada como numérica, lógica e literal. Dessa forma, o conectivo 
"e" foi utilizado para adicionar à alternativa as possíveis opções de classificações. 

413324 ANALISTA DE SISTEMAS 11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois na linguagem PHP, uma variável pode ter 
escopo global, local ou estática. Tema: linguagens de programação web. 

419790 ANALISTA DE SISTEMAS 15 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o diagrama de blocos é uma forma padronizada e 
eficaz para representar os passos lógicos de um determinado processamento. Com 
o diagrama podemos definir uma sequência de símbolos, com significado bem 
definido, portanto, sua principal função é a de facilitar a visualização dos passos de 
um processamento. 

419790 ANALISTA DE SISTEMAS 15 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o diagrama de blocos é uma forma padronizada e 
eficaz para representar os passos lógicos de um determinado processamento. Com 
o diagrama podemos definir uma sequência de símbolos, com significado bem 
definido, portanto, sua principal função é a de facilitar a visualização dos passos de 
um processamento. 

419790 ANALISTA DE SISTEMAS 20 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois variáveis inteiras são para armazenar números 
inteiros e as variáveis reais armazenam números que possuam casas decimais. 

423687 ANALISTA DE SISTEMAS 21 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois na linguagem PHP não é necessário declarar 
as variáveis que serão usadas, tampouco definir seu tipo. 

423687 ANALISTA DE SISTEMAS 21 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois na linguagem PHP não é necessário declarar 
as variáveis que serão usadas, tampouco definir seu tipo. 

418082 ANALISTA DE SISTEMAS 21 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois na linguagem PHP não é necessário declarar 
as variáveis que serão usadas, tampouco definir seu tipo. 
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419790 ANALISTA DE SISTEMAS 21 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois na linguagem PHP não é necessário declarar 
as variáveis que serão usadas, tampouco definir seu tipo. 

414557 ANALISTA DE SISTEMAS 24 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o PHP interpreta o código escrito dentro das 
tags de abertura e fechamento, o resto é ignorado pelo interpretador. 

423687 ANALISTA DE SISTEMAS 26 INDEFERIDO 
A afirmativa III é FALSA, pois documentar os requisitos do projeto é uma etapa do 
grupo de processos de planejamento, após firmados os requisitos iniciais. 

448160 ANALISTA DE SISTEMAS 26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as variáveis globais são visíveis em todas as 
funções, contudo, para acessá-las é preciso utilizar a palavra chave global, na 
linguagem PHP. 

423687 ANALISTA DE SISTEMAS 26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as variáveis globais são visíveis em todas as 
funções, contudo, para acessá-las é preciso utilizar a palavra chave global, na 
linguagem PHP. 

441176 ANALISTA DE SISTEMAS 26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as variáveis globais são visíveis em todas as 
funções, contudo, para acessá-las é preciso utilizar a palavra chave global, na 
linguagem PHP. 

414557 ANALISTA DE SISTEMAS 26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as variáveis globais são visíveis em todas as 
funções, contudo, para acessá-las é preciso utilizar a palavra chave global, na 
linguagem PHP. 

423687 ANALISTA DE SISTEMAS 27 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

413169 ANALISTA DE SISTEMAS 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a função "Imprimir Títulos" permite escolher 
uma linha a ser repetida em cada página do Excel, em uma versão prevista no 
edital deste concurso. 

407290 ANALISTA DE SISTEMAS 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a palavra "função" foi empregada no sentido 
de "utilidade" 

414557 ANALISTA DE SISTEMAS 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a palavra "função" foi empregada no sentido 
de "utilidade" 

407290 ANALISTA DE SISTEMAS 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a palavra "função" foi empregada no sentido 
de "utilidade" 

414557 ANALISTA DE SISTEMAS 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a palavra "função" foi empregada no sentido 
de "utilidade" 

413169 ANALISTA DE SISTEMAS 33 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a função "Imprimir Títulos" permite escolher 
uma linha a ser repetida em cada página do Excel, em uma versão prevista no 
edital deste concurso. 

414281 ANALISTA DE SISTEMAS 35 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. Arquivos CakePHP apenas utilizam sintaxe PHP, 
porém são considerados como arquivos diferentes. Já os arquivos .bladePHP não 
estão restritos à linguagem PHP em sua construção, não sendo considerados como 
arquivos PHP. 

427832 ANALISTA DE SISTEMAS 43 INDEFERIDO A afirmativa d) é FALSA pois esta informação não está presente no texto. 

609774 ANALISTA DE SISTEMAS n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

412127 ANALISTA DE SISTEMAS n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

426402 ARQUITETO (A) 3 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois num projeto, os cortes representam o resultado 
da interseção do plano vertical com o volume. 
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396679 ARQUITETO (A) 8 INDEFERIDO 
Na afirmativa I há a clara relação entre os termos "blocos de concreto" e "cidades 
de médio e grande porte", que torna a afirmativa correta. A afirmativa III está de 
acordo com os ensinamentos da Alvenaria Estrutural. 

426402 ARQUITETO (A) 9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é verdadeira, pois nos projetos de arquitetura são utilizados símbolos 
para demonstrar o material que constituem as paredes. 

407976 ARQUITETO (A) 10 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a planta de situação permite a identificar a 
amarra do lote do empreendimento no quarteirão onde se localiza. 

444243 ARQUITETO (A) 12 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

628712 ARQUITETO (A) 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as elevações e as perspectivas são partes 
integrantes do projeto de arquitetura. 

407976 ARQUITETO (A) 17 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a planta de situação permite identificar o 
formato e as dimensões do lote do empreendimento. 

407976 ARQUITETO (A) 20 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois qualquer construção projetada para um único 
piso terá necessidade de uma única planta baixa. 

426402 ARQUITETO (A) 20 INDEFERIDO 
A afirmativa II é verdadeira, pois o termo "uma" foi empregado como um artigo 
indefinido, e não como um numeral. 

444243 ARQUITETO (A) 20 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

396666 ARQUITETO (A) 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois existe relação entre a planta baixa com o volume 
arquitetônico. As afirmativas II e III são falsas, de acordo com o gabarito oficial. 

407976 ARQUITETO (A) 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois existe relação entre a planta baixa com o volume 
arquitetônico. 

426402 ARQUITETO (A) 22 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a planta de cobertura contempla as 
informações do sistema de escoamento pluvial. 

445874 ARQUITETO (A) 24 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser a letra "d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas". A 
grafia correta do termo presente na assertiva II é "decibel" (dB), não "deciBell". 
Fonte: Sistema Internacional de Unidades: SI. — Duque de Caxias, RJ : 
INMETRO/CICMA/SEPIN, 2012. 

445895 ARQUITETO (A) 24 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser a letra "d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas". A 
grafia correta do termo presente na assertiva II é "decibel" (dB), não "deciBell". 
Fonte: Sistema Internacional de Unidades: SI. — Duque de Caxias, RJ : 
INMETRO/CICMA/SEPIN, 2012. 

628712 ARQUITETO (A) 24 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser a letra "d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas". A 
grafia correta do termo presente na assertiva II é "decibel" (dB), não "deciBell". 
Fonte: Sistema Internacional de Unidades: SI. — Duque de Caxias, RJ : 
INMETRO/CICMA/SEPIN, 2012. 

407976 ARQUITETO (A) 24 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser a letra "d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas". A 
grafia correta do termo presente na assertiva II é "decibel" (dB), não "deciBell". 
Fonte: Sistema Internacional de Unidades: SI. — Duque de Caxias, RJ : 
INMETRO/CICMA/SEPIN, 2012. 

532579 ARQUITETO (A) 24 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser a letra "d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas". A 
grafia correta do termo presente na assertiva II é "decibel" (dB), não "deciBell". 
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Fonte: Sistema Internacional de Unidades: SI. — Duque de Caxias, RJ : 
INMETRO/CICMA/SEPIN, 2012. 

532579 ARQUITETO (A) 24 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser a letra "d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas". A 
grafia correta do termo presente na assertiva II é "decibel" (dB), não "deciBell". 
Fonte: Sistema Internacional de Unidades: SI. — Duque de Caxias, RJ : 
INMETRO/CICMA/SEPIN, 2012. 

426402 ARQUITETO (A) 32 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA pois está utilizando o termo "vista" em face da 
possibilidade de visualizar a área de uma perspectiva alta, e o termo "ortográfico" 
oriundo do termo "ortografia", que significa a representação geométrica da 
configuração e das dimensões de um edifício. 

396666 ARQUITETO (A) 33 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois é na planta baixa que são representados os 
aparelhos elétricos de porte. 

415578 ARQUITETO (A) 33 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

532579 ARQUITETO (A) 33 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

444243 ARQUITETO (A) 33 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

415578 ARQUITETO (A) 34 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os vãos de janelas, fachadas, portas e 
telhados, são alguns elementos das elevações (ou fachadas). 

444243 ARQUITETO (A) 34 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

407976 ARQUITETO (A) 36 INDEFERIDO 
A afirmativa é c) É FALSA, pois 765 * R$ 1,85 = R$ 1.415,25; 12.455 * R$ 0,17 = 
R$ 2.117,35; R$ 1.415,25 / R$ 3.532,60 = 40%. 

445874 ARQUITETO (A) 39 INDEFERIDO 
A afirmativa e) aborda o tema porcentagem, previsto em edital, com a unidade de 
medida padrão para líquidos adotada no Brasil, de acesso amplo ao conhecimento 
público. 

532579 ARQUITETO (A) 39 INDEFERIDO 
Na afirmativa b) foi apresentada a partilha do bolo empregando corretamente o uso 
dos termos "receber" e "consumir", de forma a permitir assegurar a veracidade da 
questão. 

445895 ARQUITETO (A) 39 INDEFERIDO 
A afirmativa e) aborda o tema porcentagem, previsto em edital, com a unidade de 
medida padrão para líquidos adotada no Brasil, de acesso amplo ao conhecimento 
público. 

445874 ARQUITETO (A) 39 INDEFERIDO 
A afirmativa e) aborda o tema porcentagem, previsto em edital, com a unidade de 
medida padrão para líquidos adotada no Brasil, de acesso amplo ao conhecimento 
público. 

534282 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 3 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

534282 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 13 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

534282 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 15 INDEFERIDO 
A alternativa III é FALSA, pois o poder público municipal deve divulgar oficialmente 
os atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na 
constituição. 

411018 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 20 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

414283 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 21 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

414283 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 21 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

414283 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 21 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 
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414283 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 21 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

430934 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 23 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois os almoxarifados são locais destinados à guarda e à 
conservação dos itens de material em estoque de uma determinada organização. 
É essencial que a gestão dos almoxarifados seja eficiente, visando a minimizar os 
custos de armazenamento de estoques, bem como maximizando a qualidade de 
atendimento às partes interessadas. 

410991 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 24 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

534282 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 24 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

446762 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 24 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

446762 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 25 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

410991 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 30 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

446762 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 30 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

416753 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 35 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

534282 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 35 INDEFERIDO 
A alternativa I é FALSA, pois o Sistema de Registro de Preços (SRP) é o conjunto 
de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços 
e aquisição de bens, para contratações futuras. 

426062 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

417684 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

433061 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

411018 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

411860 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

425391 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

430934 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

407309 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

403497 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

418736 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

703451 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

446762 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

411860 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

411860 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

418736 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

408009 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 50 INDEFERIDO 
O concurso foi realizado de acordo com os pressupostos publicados via edital e 
totalmente de acordo com a lei. 

408009 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 50 INDEFERIDO 
O concurso foi realizado de acordo com os pressupostos publicados via edital e 
totalmente de acordo com a lei. 

408009 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 50 INDEFERIDO 
O concurso foi realizado de acordo com os pressupostos publicados via edital e 
totalmente de acordo com a lei. 

425391 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 50 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

522325 ASSISTENTE SOCIAL 12 INDEFERIDO As provas que foram reagendadas serão reaplicadas no prazo definido em edital 
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522325 ASSISTENTE SOCIAL 27 INDEFERIDO As provas que foram reagendadas serão reaplicadas no prazo definido em edital 

522325 ASSISTENTE SOCIAL 28 INDEFERIDO As provas que foram reagendadas serão reaplicadas no prazo definido em edital 

395233 ASSISTENTE SOCIAL n/i INDEFERIDO 
Todo o procedimento para devolução da inscrição está disposto no capítulo 7.D, do 
edital de Rio Largo. Reforçamos que as provas estão previstas para o dia 29 de 
setembro. 

426925 ASSISTENTE SOCIAL n/i INDEFERIDO 
Todo o procedimento para devolução da inscrição está disposto no capítulo 7.D, do 
edital de Rio Largo. Reforçamos que as provas estão previstas para o dia 29 de 
setembro. 

403213 ASSISTENTE SOCIAL n/i INDEFERIDO Candidato (a), as provas adiadas foram remarcadas para o dia 29/09/2019 

398891 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

419861 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

437700 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 23 DEFERIDO 
ANULADA As assertivas I e II da questão 23 encontram-se corretas, não havendo 
uma alternativa de resposta compatível na questão. 

396208 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 23 DEFERIDO 
ANULADA As assertivas I e II da questão 23 encontram-se corretas, não havendo 
uma alternativa de resposta compatível na questão. 

399067 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 23 DEFERIDO 
ANULADA As assertivas I e II da questão 23 encontram-se corretas, não havendo 
uma alternativa de resposta compatível na questão. 

424346 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 23 DEFERIDO 
ANULADA As assertivas I e II da questão 23 encontram-se corretas, não havendo 
uma alternativa de resposta compatível na questão. 

419861 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 46 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

414998 BIÓLOGO (A) 1 DEFERIDO 
ANULADA Estão corretas apenas as assertivas I e II, não havendo alternativa 
correspondente na questão. 

439374 BIÓLOGO (A) 1 DEFERIDO 
ANULADA Estão corretas apenas as assertivas I e II, não havendo alternativa 
correspondente na questão. 

424464 BIÓLOGO (A) 7 INDEFERIDO 
A questão está clara e coerente, abordando tema que consta em edital. Os alcenos 
são um grupo de moléculas relacionado com os hormônios de amadurecimento das 
plantas. Assim, a questão encontra-se vinculada ao tema fisiologia vegetal. 

424464 BIÓLOGO (A) 7 INDEFERIDO 
A questão está clara e coerente, abordando tema que consta em edital. Os alcenos 
são um grupo de moléculas relacionado com os hormônios de amadurecimento das 
plantas. Assim, a questão encontra-se vinculada ao tema fisiologia vegetal. 

414998 BIÓLOGO (A) 7 INDEFERIDO 
A questão está clara e coerente, abordando tema que consta em edital. Os alcenos 
são um grupo de moléculas relacionado com os hormônios de amadurecimento das 
plantas. Assim, a questão encontra-se vinculada ao tema fisiologia vegetal. 

414998 BIÓLOGO (A) 8 DEFERIDO 
ANULADA A molécula de DNA é formada por duas fitas que formam uma dupla 
hélice. Estão corretas apenas as assertivas I e II, não havendo alternativa 
correspondente na questão. 

515549 BIÓLOGO (A) 8 DEFERIDO 
ANULADA A molécula de DNA é formada por duas fitas que formam uma dupla 
hélice. Estão corretas apenas as assertivas I e II, não havendo alternativa 
correspondente na questão. 

414998 BIÓLOGO (A) 9 INDEFERIDO 
Do ponto de vista do conjunto de caracteres responsáveis pela hereditariedade, os 
cromossomos são, de fato, partículas de um conjunto maior. 
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418333 BIÓLOGO (A) 15 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser "a) Nenhuma afirmativa está correta". A epistasia 
recessiva permite que um gene recessivo expresse sua característica associada 
mesmo se estiver em presença de um gene com alelos dominantes. 

414998 BIÓLOGO (A) 16 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 
Neste caso, o assunto mencionado se encaixa com os conteúdos de bioquímica e 
biofísica, por exemplo 

515549 BIÓLOGO (A) 17 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "a) Nenhuma afirmativa está correta". Existem 
polissacarídeos solúveis em água, em determinadas condições. Por exemplo, a 
protopectina pode ser convertida em pectina (solúvel em água) à medida que os 
frutos se apodrecem, em plantas. 

439374 BIÓLOGO (A) 19 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois a faringe é uma parte expandida do sistema 
digestório. 

414998 BIÓLOGO (A) 22 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 
Neste caso, o assunto mencionado se encaixa com os conteúdos de biofísica. 

416819 BIÓLOGO (A) 23 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, pois os alcadienos possuem sempre duas ligações 
duplas entre carbonos, sendo esta a definição desses hidrocarbonetos. 

414998 BIÓLOGO (A) 23 INDEFERIDO 

Na natureza, os terpenos (um grupo de alcadienos) compõem principalmente os 
óleos essenciais extraídos dos vegetais e frutas para a produção de perfumes e 
agentes de sabor, como o limoneno, um óleo essencial extraído das cascas do 
limão e da laranja. Assim, o tópico relaciona-se com biotecnologia e fisiologia 
vegetal, entre outras disciplinas. 

411911 BIÓLOGO (A) 27 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a membrana nuclear possui poros nucleares, 
com proteínas associadas, que são responsáveis pelo transporte de substâncias 
entre 
núcleo e citoplasma. 

414998 BIÓLOGO (A) 30 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 
Neste caso, o assunto mencionado se encaixa com os conteúdos de bioquímica e 
meio ambiente, já que o alcano é utilizado para o desenvolvimento de fármacos e 
processamento de combustíveis fósseis. 

428296 BIÓLOGO (A) 31 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois no contexto da célula eucariótica, a membrana 
plasmática delimita o espaço da célula como um todo, incluindo citoplasma e 
núcleo. 

416819 BIÓLOGO (A) 31 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois no contexto da célula eucariótica, a membrana 
plasmática delimita o espaço da célula como um todo, incluindo citoplasma e 
núcleo. 

424464 BIÓLOGO (A) 31 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois no contexto da célula eucariótica, a membrana 
plasmática delimita o espaço da célula como um todo, incluindo citoplasma e 
núcleo. 

439374 BIÓLOGO (A) 31 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois no contexto da célula eucariótica, a membrana 
plasmática delimita o espaço da célula como um todo, incluindo citoplasma e 
núcleo. 
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414998 BIÓLOGO (A) 33 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a regulação em ecologia não necessariamente 
indica controle populacional, mas sim os processos que determinam a dinâmica 
entre as espécies. 

432311 BIÓLOGO (A) 34 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois refere-se a substâncias externas ao corpo 
humano, que podem ser chamadas de alimento. 

439374 BIÓLOGO (A) 34 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois refere-se a substâncias externas ao corpo 
humano, que podem ser chamadas de alimento. 

424464 BIÓLOGO (A) 35 INDEFERIDO 
Os hidrocarbonetos estão presentes em diferentes organismos e estão diretamente 
relacionados à fisiologia humana e vegetal. Assim, a questão aborda tema presente 
no edital. 

424464 BIÓLOGO (A) 35 INDEFERIDO 
Os hidrocarbonetos estão presentes em diferentes organismos e estão diretamente 
relacionados à fisiologia humana e vegetal. Assim, a questão aborda tema presente 
no edital. 

414998 BIÓLOGO (A) 35 INDEFERIDO 
Os hidrocarbonetos estão presentes em diferentes organismos e estão diretamente 
relacionados à fisiologia humana e vegetal. Assim, a questão aborda tema presente 
no edital. 

432311 BIÓLOGO (A) 36 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

432311 BIÓLOGO (A) 37 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

432311 BIÓLOGO (A) 38 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

432311 BIÓLOGO (A) 39 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

442364 CONTADOR (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o Word permite adicionar ou remover colunas em um 
documento 

630314 CONTADOR (A) 1 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas 
próprias dos órgãos do governo e da administração 
centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar, observado o disposto 
no artigo 2º da Lei 4.320/64. A afirmativa III é FALSA, pois o desatendimento das 
determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como as de seus superiores constitui motivo para rescisão do 
contrato. 

412161 CONTADOR (A) 1 INDEFERIDO 

A afirmativa I da questão 1 é FALSA, pois o Word permite adicionar ou remover 
colunas em um documento. A afirmativa II da questão 24 é VERDADEIRA, pois ao 
se respeitar o princípio da impessoalidade, o gerente de unidade ou instituição 
pública não deve 
permitir que ausência de um servidor atrapalhe o atendimento aos usuários ou a 
prestação de um serviço. 

419864 CONTADOR (A) 5 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

410866 CONTADOR (A) 5 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

499587 CONTADOR (A) 6 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, assim como proposto em recurso. A afirmativa I é 
VERDADEIRA, sendo assim a resposta final é a alternativa “B”. 

403328 CONTADOR (A) 9 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois trata-se de uma função lógica com essa 
finalidade. 
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631941 CONTADOR (A) 9 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois trata-se de uma função lógica com essa 
finalidade. 

499587 CONTADOR (A) 12 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

415985 CONTADOR (A) 18 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital 
("conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições inerentes ao cargo"). 

415985 CONTADOR (A) 18 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital 
("conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições inerentes ao cargo"). 

684527 CONTADOR (A) 24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao se respeitar o princípio da impessoalidade, 
o gerente de unidade ou instituição pública não deve 
permitir que ausência de um servidor atrapalhe o atendimento aos usuários ou a 
prestação de um serviço. 

411588 CONTADOR (A) 24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao se respeitar o princípio da impessoalidade, 
o gerente de unidade ou instituição pública não deve 
permitir que ausência de um servidor atrapalhe o atendimento aos usuários ou a 
prestação de um serviço. 

633076 CONTADOR (A) 24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao se respeitar o princípio da impessoalidade, 
o gerente de unidade ou instituição pública não deve 
permitir que ausência de um servidor atrapalhe o atendimento aos usuários ou a 
prestação de um serviço. 

684527 CONTADOR (A) 24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao se respeitar o princípio da impessoalidade, 
o gerente de unidade ou instituição pública não deve 
permitir que ausência de um servidor atrapalhe o atendimento aos usuários ou a 
prestação de um serviço. 

411588 CONTADOR (A) 24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao se respeitar o princípio da impessoalidade, 
o gerente de unidade ou instituição pública não deve 
permitir que ausência de um servidor atrapalhe o atendimento aos usuários ou a 
prestação de um serviço. 

633076 CONTADOR (A) 24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao se respeitar o princípio da impessoalidade, 
o gerente de unidade ou instituição pública não deve 
permitir que ausência de um servidor atrapalhe o atendimento aos usuários ou a 
prestação de um serviço. 

395853 CONTADOR (A) 24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao se respeitar o princípio da impessoalidade, 
o gerente de unidade ou instituição pública não deve 
permitir que ausência de um servidor atrapalhe o atendimento aos usuários ou a 
prestação de um serviço. 

395853 CONTADOR (A) 24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao se respeitar o princípio da impessoalidade, 
o gerente de unidade ou instituição pública não deve 
permitir que ausência de um servidor atrapalhe o atendimento aos usuários ou a 
prestação de um serviço. 

412329 CONTADOR (A) 35 INDEFERIDO A afirmativa III é FALSA, conforme o Art. 84 da Lei 4.320. 

412329 CONTADOR (A) 35 INDEFERIDO A afirmativa III é FALSA, conforme o Art. 84 da Lei 4.320. 

395337 CONTADOR (A) 39 INDEFERIDO A afirmativa b) é FALSA, pois 1 / (13 * 35) = 1 / 455 = 0,22%. 
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395337 CONTADOR (A) 39 INDEFERIDO A afirmativa b) é FALSA, pois 1 / (13 * 35) = 1 / 455 = 0,22%. 

396538 CONTADOR (A) n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

396538 CONTADOR (A) n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

411171 CONTADOR (A) n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

411171 CONTADOR (A) n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

415096 CONTROLADOR (a) INTERNO (A) 1 DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

703333 CONTROLADOR (a) INTERNO (A) 2 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

411227 CONTROLADOR (a) INTERNO (A) 9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 5º, Inciso I, da Lei 
8.112/1990. 

415598 CONTROLADOR (a) INTERNO (A) 9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 5º, Inciso I, da Lei 
8.112/1990. 

703333 CONTROLADOR (a) INTERNO (A) 11 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

428595 CONTROLADOR (a) INTERNO (A) 17 INDEFERIDO 
O conteúdo da questão é válido perante edital, pois está incluso dentro de dois 
tópicos assinalados no edital, noções de tributação e conhecimentos sobre as 
normas, leis e atribuições inerentes ao cargo. 

420066 CONTROLADOR (a) INTERNO (A) 17 INDEFERIDO 
O conteúdo da questão é válido perante edital, pois está incluso dentro de dois 
tópicos assinalados no edital, noções de tributação e conhecimentos sobre as 
normas, leis e atribuições inerentes ao cargo. 

420066 CONTROLADOR (a) INTERNO (A) 23 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

428595 CONTROLADOR (a) INTERNO (A) 29 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

420066 CONTROLADOR (a) INTERNO (A) 29 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

410993 CONTROLADOR (a) INTERNO (A) 40 INDEFERIDO A afirmativa a) é FALSA, pois 250L / 900L = 27%. 

509261 ELETRICISTA 27 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

509261 ELETRICISTA 31 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

509261 ELETRICISTA 33 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a linguagem utilizada na construção da mensagem é 
o CÓDIGO. 

403219 ELETRICISTA 50 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

450960 ENFERMEIRO (A) 1 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois educar o paciente com diabetes sobre como balancear 
dieta, exercício e agente hipoglicemiante oral ou 
insulina é uma forma de REALIZAR o controle dos fatores de risco dessa doença. 

693606 ENFERMEIRO (A) 1 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois educar o paciente com diabetes sobre como balancear 
dieta, exercício e agente hipoglicemiante oral ou 
insulina é uma forma de REALIZAR o controle dos fatores de risco dessa doença. 

693606 ENFERMEIRO (A) 1 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois educar o paciente com diabetes sobre como balancear 
dieta, exercício e agente hipoglicemiante oral ou 
insulina é uma forma de REALIZAR o controle dos fatores de risco dessa doença. 

411431 ENFERMEIRO (A) 1 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois educar o paciente com diabetes sobre como balancear 
dieta, exercício e agente hipoglicemiante oral ou 
insulina é uma forma de REALIZAR o controle dos fatores de risco dessa doença. 
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431701 ENFERMEIRO (A) 2 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e cita corretamente o conceito de vigilância em 
saúde. 

404568 ENFERMEIRO (A) 3 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

407945 ENFERMEIRO (A) 3 INDEFERIDO 

O Enfermeiro, ao designar determinados recursos (pessoas, equipamentos e/ou 
materiais de uma instituição de serviços de saúde) para serem utilizados em um 
serviço de enfermagem estará "provendo recursos" para esse serviço. Observa-se, 
ainda, que o verbo "prover" (na questão, "provimento"), possui entre seus 
significados, os seguintes: tomar providências acerca de; dispor, providenciar; 
abastecer (-se) do que for necessário para determinada situação; munir (-se). 
Assim, o vocábulo "provimento" não deve ser entendido como adquirir ou comprar, 
mas principalmente como garantir que os serviços de enfermagem recebam os 
recursos necessários. 

398547 ENFERMEIRO (A) 3 INDEFERIDO 

O Enfermeiro, ao designar determinados recursos (pessoas, equipamentos e/ou 
materiais de uma instituição de serviços de saúde) para serem utilizados em um 
serviço de enfermagem estará "provendo recursos" para esse serviço. Observa-se, 
ainda, que o verbo "prover" (na questão, "provimento"), possui entre seus 
significados, os seguintes: tomar providências acerca de; dispor, providenciar; 
abastecer (-se) do que for necessário para determinada situação; munir (-se). 
Assim, o vocábulo "provimento" não deve ser entendido como adquirir ou comprar, 
mas principalmente como garantir que os serviços de enfermagem recebam os 
recursos necessários. 

441049 ENFERMEIRO (A) 3 INDEFERIDO 

O Enfermeiro, ao designar determinados recursos (pessoas, equipamentos e/ou 
materiais de uma instituição de serviços de saúde) para serem utilizados em um 
serviço de enfermagem estará "provendo recursos" para esse serviço. Observa-se, 
ainda, que o verbo "prover" (na questão, "provimento"), possui entre seus 
significados, os seguintes: tomar providências acerca de; dispor, providenciar; 
abastecer (-se) do que for necessário para determinada situação; munir (-se). 
Assim, o vocábulo "provimento" não deve ser entendido como adquirir ou comprar, 
mas principalmente como garantir que os serviços de enfermagem recebam os 
recursos necessários. 

398547 ENFERMEIRO (A) 3 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente uma das funções da 
enfermagem. 

398547 ENFERMEIRO (A) 3 INDEFERIDO 

O Enfermeiro, ao designar determinados recursos (pessoas, equipamentos e/ou 
materiais de uma instituição de serviços de saúde) para serem utilizados em um 
serviço de enfermagem estará "provendo recursos" para esse serviço. Observa-se, 
ainda, que o verbo "prover" (na questão, "provimento"), possui entre seus 
significados, os seguintes: tomar providências acerca de; dispor, providenciar; 
abastecer (-se) do que for necessário para determinada situação; munir (-se). 
Assim, o vocábulo "provimento" não deve ser entendido como adquirir ou comprar, 
mas principalmente como garantir que os serviços de enfermagem recebam os 
recursos necessários. 

446139 ENFERMEIRO (A) 3 INDEFERIDO A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente. 



Página 93 de 142 | Respostas aos recursos das provas objetivas do concurso para a Prefeitura de Rio Largo – AL (provas aplicadas em 04/08/2019) 

INSC CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

693606 ENFERMEIRO (A) 3 INDEFERIDO 

O Enfermeiro, ao designar determinados recursos (pessoas, equipamentos e/ou 
materiais de uma instituição de serviços de saúde) para serem utilizados em um 
serviço de enfermagem estará "provendo recursos" para esse serviço. Observa-se, 
ainda, que o verbo "prover" (na questão, "provimento"), possui entre seus 
significados, os seguintes: tomar providências acerca de; dispor, providenciar; 
abastecer (-se) do que for necessário para determinada situação; munir (-se). 
Assim, o vocábulo "provimento" não deve ser entendido como adquirir ou comprar, 
mas principalmente como garantir que os serviços de enfermagem recebam os 
recursos necessários. 

446712 ENFERMEIRO (A) 3 INDEFERIDO 

O Enfermeiro, ao designar determinados recursos (pessoas, equipamentos e/ou 
materiais de uma instituição de serviços de saúde) para serem utilizados em um 
serviço de enfermagem estará "provendo recursos" para esse serviço. Observa-se, 
ainda, que o verbo "prover" (na questão, "provimento"), possui entre seus 
significados, os seguintes: tomar providências acerca de; dispor, providenciar; 
abastecer (-se) do que for necessário para determinada situação; munir (-se). 
Assim, o vocábulo "provimento" não deve ser entendido como adquirir ou comprar, 
mas principalmente como garantir que os serviços de enfermagem recebam os 
recursos necessários. 

431701 ENFERMEIRO (A) 3 INDEFERIDO 

O Enfermeiro, ao designar determinados recursos (pessoas, equipamentos e/ou 
materiais de uma instituição de serviços de saúde) para serem utilizados em um 
serviço de enfermagem estará "provendo recursos" para esse serviço. Observa-se, 
ainda, que o verbo "prover" (na questão, "provimento"), possui entre seus 
significados, os seguintes: tomar providências acerca de; dispor, providenciar; 
abastecer (-se) do que for necessário para determinada situação; munir (-se). 
Assim, o vocábulo "provimento" não deve ser entendido como adquirir ou comprar, 
mas principalmente como garantir que os serviços de enfermagem recebam os 
recursos necessários. 

400734 ENFERMEIRO (A) 3 INDEFERIDO 

O Enfermeiro, ao designar determinados recursos (pessoas, equipamentos e/ou 
materiais de uma instituição de serviços de saúde) para serem utilizados em um 
serviço de enfermagem estará "provendo recursos" para esse serviço. Observa-se, 
ainda, que o verbo "prover" (na questão, "provimento"), possui entre seus 
significados, os seguintes: tomar providências acerca de; dispor, providenciar; 
abastecer (-se) do que for necessário para determinada situação; munir (-se). 
Assim, o vocábulo "provimento" não deve ser entendido como adquirir ou comprar, 
mas principalmente como garantir que os serviços de enfermagem recebam os 
recursos necessários. 

407945 ENFERMEIRO (A) 4 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Anatomia e Fisiologia). 

407945 ENFERMEIRO (A) 4 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Anatomia e Fisiologia). 

425999 ENFERMEIRO (A) 4 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, e cita corretamente as características da 
vascularização do pescoço e da cabeça. 
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398847 ENFERMEIRO (A) 5 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, e está de acordo com a Portaria n° 1.820, de 13 de 
Agosto de 2009 (Art. 6°, inciso I). 

398547 ENFERMEIRO (A) 6 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a publicação Cadernos de 
Atenção Básica - Doenças Respiratórias Crônicas (BRASIL, 2010). 

398547 ENFERMEIRO (A) 6 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a publicação Cadernos de 
Atenção Básica - Doenças Respiratórias Crônicas (BRASIL, 2010). 

411893 ENFERMEIRO (A) 6 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a publicação Cadernos de 
Atenção Básica - Doenças Respiratórias Crônicas (BRASIL, 2010). 

425999 ENFERMEIRO (A) 6 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a publicação Cadernos de 
Atenção Básica - Doenças Respiratórias Crônicas (BRASIL, 2010). 

693606 ENFERMEIRO (A) 6 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a publicação Cadernos de 
Atenção Básica - Doenças Respiratórias Crônicas (BRASIL, 2010). 

446712 ENFERMEIRO (A) 6 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a publicação Cadernos de 
Atenção Básica - Doenças Respiratórias Crônicas (BRASIL, 2010). 

431701 ENFERMEIRO (A) 6 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois é permitido fornecer medicamentos aos idosos 
gratuitamente, especialmente os de uso contínuo (Lei n° 10.741/03). 

440034 ENFERMEIRO (A) 6 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o cansaço e a fadiga são sintomas possíveis da 
tuberculose. 

408577 ENFERMEIRO (A) 6 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a publicação Cadernos de 
Atenção Básica - Doenças Respiratórias Crônicas (BRASIL, 2010). 

424682 ENFERMEIRO (A) 7 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: ética). 

693606 ENFERMEIRO (A) 7 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, pois cita corretamente as atribuições 
administrativas da enfermagem. 

424682 ENFERMEIRO (A) 7 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: ética). 

413081 ENFERMEIRO (A) 7 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

425999 ENFERMEIRO (A) 9 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente uma das características da 
AIDS. 

395394 ENFERMEIRO (A) 10 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

446139 ENFERMEIRO (A) 10 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois a regulação da composição iônica do sangue e a 
manutenção da osmolaridade do sangue são algumas das 
funções dos rins no corpo humano. 

446139 ENFERMEIRO (A) 10 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois a regulação da composição iônica do sangue e a 
manutenção da osmolaridade do sangue são algumas das 
funções dos rins no corpo humano. 

446543 ENFERMEIRO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com o Ministério da Saúde 
(http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2409-hiv-e-aids) 

409525 ENFERMEIRO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com o Ministério da Saúde 
(http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2409-hiv-e-aids) 

395394 ENFERMEIRO (A) 11 INDEFERIDO A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente 
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420389 ENFERMEIRO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com o Ministério da Saúde 
(http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2409-hiv-e-aids) 

420389 ENFERMEIRO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com o Ministério da Saúde 
(http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2409-hiv-e-aids) 

446139 ENFERMEIRO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com o Ministério da Saúde 
(http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2409-hiv-e-aids) 

411893 ENFERMEIRO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois deve-se preservar as embalagens de produtos 
suspeitos (Guia de Vigilância em Saúde, 2016). 

446712 ENFERMEIRO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com o Ministério da Saúde 
(http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2409-hiv-e-aids) 

399249 ENFERMEIRO (A) 11 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

400734 ENFERMEIRO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois deve-se preservar as embalagens de produtos 
suspeitos (Guia de Vigilância em Saúde, 2016). 

395394 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

425999 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, e está de acordo com a publicação Cadernos de 
Atenção Básica - Diabetes Mellitus (Ministério da Saúde, 2006). 

438906 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, e está de acordo com a publicação Cadernos de 
Atenção Básica - Diabetes Mellitus (Ministério da Saúde, 2006). 

532587 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, e está de acordo com a publicação Cadernos de 
Atenção Básica - Diabetes Mellitus (Ministério da Saúde, 2006). 

448399 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, e está de acordo com a publicação Cadernos de 
Atenção Básica - Diabetes Mellitus (Ministério da Saúde, 2006). 

404568 ENFERMEIRO (A) 14 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois a detecção de anticorpos podem ser utilizadas para o 
diagnóstico de infecção do HIV. 

404680 ENFERMEIRO (A) 14 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Ética Profissional). 

523977 ENFERMEIRO (A) 14 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a legislação (Decreto n° 
1.171/94). 

424682 ENFERMEIRO (A) 14 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Ética Profissional). 

424682 ENFERMEIRO (A) 14 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Ética Profissional). 

428933 ENFERMEIRO (A) 14 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Ética Profissional). 

450960 ENFERMEIRO (A) 14 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Ética Profissional). 

426601 ENFERMEIRO (A) 14 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Ética Profissional). 

395180 ENFERMEIRO (A) 14 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Ética Profissional). 

413081 ENFERMEIRO (A) 14 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Ética Profissional). 
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407945 ENFERMEIRO (A) 15 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Citologia). 

404420 ENFERMEIRO (A) 15 INDEFERIDO A assertiva III é FALSA, pois os NASF fazem parte da Atenção Básica. 

395549 ENFERMEIRO (A) 20 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a Constituição Federal de 
1988 (Art. 197). 

395394 ENFERMEIRO (A) 20 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

693606 ENFERMEIRO (A) 20 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a Constituição Federal de 
1988 (Art. 197). 

442638 ENFERMEIRO (A) 20 INDEFERIDO 
A questão aborda o tema "Conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições 
inerentes ao cargo", previsto em edital. O teor da assertiva II é absolutamente 
relacionado ao cargo de Enfermeiro (a). 

407744 ENFERMEIRO (A) 21 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o núcleo é uma estrutura presente nas células 
eucarióticas. 

424682 ENFERMEIRO (A) 22 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Ética Profissional). 

424682 ENFERMEIRO (A) 22 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Ética Profissional). 

413081 ENFERMEIRO (A) 22 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Ética Profissional). 

413081 ENFERMEIRO (A) 22 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Ética Profissional). 

427077 ENFERMEIRO (A) 24 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a Lei n° 8.080/90 (Art. 18°, 
Inciso 12). 

441049 ENFERMEIRO (A) 24 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a Lei n° 8.080/90 (Art. 18°, 
Inciso 12). 

426601 ENFERMEIRO (A) 25 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Ética Profissional). 

414276 ENFERMEIRO (A) 25 INDEFERIDO 

A questão está clara, correta e coerente, pois os fatos e atos verificados na conduta 
do dia-a-dia na vida privada do servidor poderão acrescer ou diminuir o seu bom 
conceito na vida funcional. Existem restrições legais a estar embriagado fora do 
serviço, como a proibição de dirigir sob o efeito de álcool, presente no Código de 
Trânsito Brasileiro. Do ponto de vista ético, as atitudes citadas na assertiva não 
devem ser seguidas pelo servidor, seja na forma de bebidas alcoólicas ou 
narcóticos, em outras situações fora do seu ambiente de trabalho, como, por 
exemplo, em feiras, congressos e cursos de qualificação e especialização. Assim, 
diante do exposto, é possível verificar que assertiva II está correta. 

414276 ENFERMEIRO (A) 25 INDEFERIDO 

A questão está clara, correta e coerente, pois os fatos e atos verificados na conduta 
do dia-a-dia na vida privada do servidor poderão acrescer ou diminuir o seu bom 
conceito na vida funcional. Existem restrições legais a estar embriagado fora do 
serviço, como a proibição de dirigir sob o efeito de álcool, presente no Código de 
Trânsito Brasileiro. Do ponto de vista ético, as atitudes citadas na assertiva não 
devem ser seguidas pelo servidor, seja na forma de bebidas alcoólicas ou 
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narcóticos, em outras situações fora do seu ambiente de trabalho, como, por 
exemplo, em feiras, congressos e cursos de qualificação e especialização. Assim, 
diante do exposto, é possível verificar que assertiva II está correta. 

414276 ENFERMEIRO (A) 25 INDEFERIDO 

A questão está clara, correta e coerente, pois os fatos e atos verificados na conduta 
do dia-a-dia na vida privada do servidor poderão acrescer ou diminuir o seu bom 
conceito na vida funcional. Existem restrições legais a estar embriagado fora do 
serviço, como a proibição de dirigir sob o efeito de álcool, presente no Código de 
Trânsito Brasileiro. Do ponto de vista ético, as atitudes citadas na assertiva não 
devem ser seguidas pelo servidor, seja na forma de bebidas alcoólicas ou 
narcóticos, em outras situações fora do seu ambiente de trabalho, como, por 
exemplo, em feiras, congressos e cursos de qualificação e especialização. Assim, 
diante do exposto, é possível verificar que assertiva II está correta. 

413081 ENFERMEIRO (A) 25 INDEFERIDO 
A questão aborda o tema "Conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições 
inerentes ao cargo", previsto em edital. O teor da assertiva II é absolutamente 
relacionado ao cargo de Enfermeiro (a). 

446712 ENFERMEIRO (A) 26 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

404420 ENFERMEIRO (A) 26 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, uma vez que o texto da questão deixa explícito que 
resulta de uma infecção pelo HIV, não sendo, portanto, considerada autoimune. 

404420 ENFERMEIRO (A) 26 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, uma vez que o texto da questão deixa explícito que 
resulta de uma infecção pelo HIV, não sendo, portanto, considerada autoimune. 

416644 ENFERMEIRO (A) 26 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, uma vez que o texto da questão deixa explícito que 
resulta de uma infecção pelo HIV, não sendo, portanto, considerada autoimune. 

411893 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, e cita corretamente a função da regulação do nível 
de glicose no sangue por parte dos rins. Existem variadas fontes que atestam tal 
afirmação (http://bjn.org.br/details/389/en-US/the-importance-of-the-kidney-in-the-
maintenance-of-glucose-homeostasis--theoretical-and-practical-considerations-
regarding-glycemic-control-in-diabeti; NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia 
Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000; entre outros) 

427077 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, e cita corretamente a função da regulação do nível 
de glicose no sangue por parte dos rins. Existem variadas fontes que atestam tal 
afirmação (http://bjn.org.br/details/389/en-US/the-importance-of-the-kidney-in-the-
maintenance-of-glucose-homeostasis--theoretical-and-practical-considerations-
regarding-glycemic-control-in-diabeti; NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia 
Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000; entre outros) 

414709 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, e cita corretamente a função da regulação do nível 
de glicose no sangue por parte dos rins. Existem variadas fontes que atestam tal 
afirmação (http://bjn.org.br/details/389/en-US/the-importance-of-the-kidney-in-the-
maintenance-of-glucose-homeostasis--theoretical-and-practical-considerations-
regarding-glycemic-control-in-diabeti; NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia 
Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000; entre outros) 

425275 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e cita corretamente a função da regulação do nível 
de glicose no sangue por parte dos rins. Existem variadas fontes que atestam tal 



Página 98 de 142 | Respostas aos recursos das provas objetivas do concurso para a Prefeitura de Rio Largo – AL (provas aplicadas em 04/08/2019) 

INSC CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

afirmação (http://bjn.org.br/details/389/en-US/the-importance-of-the-kidney-in-the-
maintenance-of-glucose-homeostasis--theoretical-and-practical-considerations-
regarding-glycemic-control-in-diabeti; NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia 
Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000; entre outros) 

450960 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, e cita corretamente a função da regulação do nível 
de glicose no sangue por parte dos rins. Existem variadas fontes que atestam tal 
afirmação (http://bjn.org.br/details/389/en-US/the-importance-of-the-kidney-in-the-
maintenance-of-glucose-homeostasis--theoretical-and-practical-considerations-
regarding-glycemic-control-in-diabeti; NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia 
Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000; entre outros) 

420389 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, e cita corretamente a função da regulação do nível 
de glicose no sangue por parte dos rins. Existem variadas fontes que atestam tal 
afirmação (http://bjn.org.br/details/389/en-US/the-importance-of-the-kidney-in-the-
maintenance-of-glucose-homeostasis--theoretical-and-practical-considerations-
regarding-glycemic-control-in-diabeti; NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia 
Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000; entre outros) 

426685 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, e cita corretamente a função da regulação do nível 
de glicose no sangue por parte dos rins. Existem variadas fontes que atestam tal 
afirmação (http://bjn.org.br/details/389/en-US/the-importance-of-the-kidney-in-the-
maintenance-of-glucose-homeostasis--theoretical-and-practical-considerations-
regarding-glycemic-control-in-diabeti; NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia 
Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000; entre outros) 

398847 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, e cita corretamente a função da regulação do nível 
de glicose no sangue por parte dos rins. Existem variadas fontes que atestam tal 
afirmação (http://bjn.org.br/details/389/en-US/the-importance-of-the-kidney-in-the-
maintenance-of-glucose-homeostasis--theoretical-and-practical-considerations-
regarding-glycemic-control-in-diabeti; NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia 
Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000; entre outros) 

693606 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, e cita corretamente a função da regulação do nível 
de glicose no sangue por parte dos rins. Existem variadas fontes que atestam tal 
afirmação (http://bjn.org.br/details/389/en-US/the-importance-of-the-kidney-in-the-
maintenance-of-glucose-homeostasis--theoretical-and-practical-considerations-
regarding-glycemic-control-in-diabeti; NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia 
Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000; entre outros) 

404420 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, e cita corretamente a função da regulação do nível 
de glicose no sangue por parte dos rins. Existem variadas fontes que atestam tal 
afirmação (http://bjn.org.br/details/389/en-US/the-importance-of-the-kidney-in-the-
maintenance-of-glucose-homeostasis--theoretical-and-practical-considerations-
regarding-glycemic-control-in-diabeti; NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia 
Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000; entre outros) 

413081 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e cita corretamente a função da regulação do nível 
de glicose no sangue por parte dos rins. Existem variadas fontes que atestam tal 
afirmação (http://bjn.org.br/details/389/en-US/the-importance-of-the-kidney-in-the-
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maintenance-of-glucose-homeostasis--theoretical-and-practical-considerations-
regarding-glycemic-control-in-diabeti; NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia 
Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000; entre outros) 

446712 ENFERMEIRO (A) 30 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente os atributos da função do 
profissional em saúde. 

395549 ENFERMEIRO (A) 31 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente a circulação pulmonar. O 
texto da questão aborda a passagem pelo coração, sendo posteriormente difundida 
para o resto do sistema sanguíneo. 

425275 ENFERMEIRO (A) 32 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a legislação específica do 
SUS (Lei n° 8.080/90, Art. 18°, inciso IV, alínea c). 

446139 ENFERMEIRO (A) 32 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, uma vez que idade, gênero e etnia são fatores relevantes e 
associados para o risco de câncer. 

425974 ENFERMEIRO (A) 36 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois (R$ 39,15 + R$ 121,70 + R$ 95,40 + R$ 387,50 + R$ 
77,50) * 2,20% = R$ 721,25 * 2,20% = R$ 15,87. 

400489 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 1 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, não tendo reduzido todas as possibilidades 
apenas ao uso inadequado da irrigação. 

400489 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 2 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois na produção de frangos de corte, o telhado do galpão 
deverá ter cobertura refletiva, para ajudar a reduzir a 
condução de calor solar, além de conter material isolante. A afirmativa III é FALSA, 
pois o excesso de água na maturação de algumas fruteiras poderá reduzir a 
qualidade do fruto, reduzindo, por 
exemplo, os teores de açúcar. 

400489 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 4 INDEFERIDO 
A alternativa correta é a C, pois a afirmativa II é VERDADEIRA, já que o enxofre no 
solo pode ser lixiviado em áreas arenosas. 

407837 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 5 INDEFERIDO 
A afirmativa III é FALSA, uma vez que os custos de bombeamento são maiores em 
águas subterrâneas do que em águas superficiais. 

399352 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 5 INDEFERIDO 
A afirmativa III é FALSA, uma vez que os custos de bombeamento são maiores em 
águas subterrâneas do que em águas superficiais. 

452428 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 6 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois tradicionalmente os sistemas extensivos 
agropecuários utilizam pastagens nativas e exóticas como única fonte de alimentos 
energéticos e proteicos para o rebanho. 

407837 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não restringe as causas da erosão apenas ao 
uso inadequado da irrigação, apenas afirma que a erosão é um produto do manejo 
incorreto da irrigação. 

444001 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não restringe as causas da erosão apenas ao 
uso inadequado da irrigação, apenas afirma que a erosão é um produto do manejo 
incorreto da irrigação. 

447843 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 10 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a depender da quantidade dos nutrientes no 
ambiente, sua ação será limitante. A afirmativa, portanto, não especificou a 
quantidade e todo nutriente é limitante em quantidades extremamente altas e 
baixas, gerando consequências para a produção agrícola. 
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449974 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 15 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois disserta sobre uma forma de aumentar a 
eficiência da ação dos fertilizantes, não diminuir. 

447843 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 15 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois disserta sobre uma forma de aumentar a 
eficiência da ação dos fertilizantes, não necessariamente sendo a única forma de 
fazê-lo. 

416180 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 15 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois disserta sobre uma forma de aumentar a 
eficiência da ação dos fertilizantes, não necessariamente sendo a única forma de 
fazê-lo. 

444001 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não restringe as causas da redução da 
produtividade apenas ao uso inadequado da irrigação, apenas afirma que a 
redução da produtividade é um produto do manejo incorreto da irrigação. 

448613 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 15 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois disserta sobre uma forma de aumentar a 
eficiência da ação dos fertilizantes, não necessariamente sendo a única forma de 
fazê-lo. 

444984 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 15 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois disserta sobre uma forma de aumentar a 
eficiência da ação dos fertilizantes, não necessariamente sendo a única forma de 
fazê-lo. 

444001 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não restringe as causas da ocorrência de 
doenças apenas ao uso inadequado da irrigação, apenas afirma que a incidência 
das doenças é um produto do manejo incorreto da irrigação. 

445466 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não restringe as causas da ocorrência de 
doenças apenas ao uso inadequado da irrigação, apenas afirma que a incidência 
das doenças é um produto do manejo incorreto da irrigação. 

398298 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não restringe as causas da ocorrência de 
doenças apenas ao uso inadequado da irrigação, apenas afirma que a incidência 
das doenças é um produto do manejo incorreto da irrigação. 

449974 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 19 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser a alternativa "a) Nenhuma afirmativa está correta" De fato, 
ainda que o ambiente se mostre consistente e uniforme no aviário (ou seja, um 
ambiente sem variações significativas em suas principais características), se as 
demais condições (como a alimentação balanceada e a prevenção contra pragas e 
parasitas) não atenderem às necessidades, então não se pode garantir que o 
melhor desempenho será alcançado. Acrescenta-se também que as características 
genéticas das aves influencia no desempenho do aviário. 

447843 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 22 INDEFERIDO A afirmativa III é FALSA, conforme gabarito oficial. 

444984 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 23 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme gabarito oficial. 

447843 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 24 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA e a moralidade e a eficiência são apenas dois 
exemplos, como expresso na questão. 

449974 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 25 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

448613 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a ordem dos nutrientes primários e secundários 
se mantém na maioria das culturas, sendo a ordem de marcha de absorção mais 
comum. 
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396753 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 29 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois trata-se de uma função de texto que tem essa 
finalidade. 

396753 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 29 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois trata-se de uma função de texto que tem essa 
finalidade. 

428194 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 31 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois os ícones de atalho do Microsoft Windows são 
identificados pela seta pequena no canto da imagem. 

407837 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 32 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser a alternativa "d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas". 
A afirmativa II é FALSA, pois o solo também é composto de uma fase aquosa, de 
onde o hidrogênio é retirado. 

449974 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 32 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser a alternativa "d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas". 
A afirmativa II é FALSA, pois o solo também é composto de uma fase aquosa, de 
onde o hidrogênio é retirado. 

428194 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 32 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser a alternativa "d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas". 
A afirmativa II é FALSA, pois o solo também é composto de uma fase aquosa, de 
onde o hidrogênio é retirado. 

447843 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 34 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a afirmativa apenas traz três possibilidades que 
podem ou não ter efeito ao mesmo tempo. 

449974 ENGENHEIRO (a) AGRÔNOMO (A) 38 INDEFERIDO 
A afirmativa c) é VERDADEIRA, pois (108 * R$ 64,00 = R$ 6.912,00) + (1.542 * R$ 
26,00 = R$ 40.092,00) = R$ 47.004,00 * 32% = R$ 
15.041,28. 

398040 
ENGENHEIRO (a) AMBIENTAL E 

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

426250 
ENGENHEIRO (a) AMBIENTAL E 

SANITARISTA 
18 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois os custos fixos não apresentam variação 
proporcional ao aumento ou à diminuição do escopo. Fonte: Guia PMBoK. 

417144 ENGENHEIRO (a) CIVIL 1 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois a assertiva deixa clara que os tijolos vazados 
são feitos a partir da cerâmica vermelha, não sendo esta classificada como a 
matéria-prima. A argila é transformada em cerâmica vermelha e, após isso, a 
cerâmica em tijolos vazados. 

408035 ENGENHEIRO (a) CIVIL 1 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois a assertiva deixa clara que os tijolos vazados 
são feitos a partir da cerâmica vermelha, não sendo esta classificada como a 
matéria-prima. A argila é transformada em cerâmica vermelha e, após isso, a 
cerâmica em tijolos vazados. 

415666 ENGENHEIRO (a) CIVIL 1 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois a assertiva deixa clara que os tijolos vazados 
são feitos a partir da cerâmica vermelha, não sendo esta classificada como a 
matéria-prima. A argila é transformada em cerâmica vermelha e, após isso, a 
cerâmica em tijolos vazados. 

424678 ENGENHEIRO (a) CIVIL 2 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, e está de acordo com a Norma Brasileira (ABNT - 
NBR 6118). 

409850 ENGENHEIRO (a) CIVIL 3 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 
(Tema: normas técnicas em construção civil). 

417183 ENGENHEIRO (a) CIVIL 5 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois elaborar um diagrama de rede do projeto é uma etapa 
do grupo de processos de planejamento. 
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424678 ENGENHEIRO (a) CIVIL 5 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois está de acordo com as diretrizes para 
durabilidade das estruturas de concreto (tópico 6) da ABNT NBR 
6118. 

408234 ENGENHEIRO (a) CIVIL 5 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: normas técnicas em construção civil). 

411760 ENGENHEIRO (a) CIVIL 6 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

441145 ENGENHEIRO (a) CIVIL 8 INDEFERIDO 

À luz da NBR 8160:1999 (páginas 3 e 4), temos: "4.1.3 O sistema predial de esgoto 
sanitário deve ser projetado de modo a: (...) f) impossibilitar o acesso de esgoto ao 
subsistema de ventilação;". Assim, a assertiva encontra-se clara, correta e 
coerente. Abordando tema previsto em edital. 

411760 ENGENHEIRO (a) CIVIL 9 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser a letra "c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas". 
De acordo com a NBR 10844 / 1989, a instalação predial de águas pluviais se 
destina exclusivamente ao recolhimento e condução das águas pluviais, não se 
admitindo quaisquer interligações com outras instalações prediais. Assim, a 
assertiva I está INCORRETA ao afirmar que elas "estão incluídas" em outros 
sistemas. 

420492 ENGENHEIRO (a) CIVIL 9 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser a letra "c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas". 
De acordo com a NBR 10844 / 1989, a instalação predial de águas pluviais se 
destina exclusivamente ao recolhimento e condução das águas pluviais, não se 
admitindo quaisquer interligações com outras instalações prediais. Assim, a 
assertiva I está INCORRETA ao afirmar que elas "estão incluídas" em outros 
sistemas. 

422057 ENGENHEIRO (a) CIVIL 9 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, pois a betoneira, também denominada misturadora 
de concreto, realiza a mistura de argamassa e concreto. A questão encontra-se 
clara e coerente, abordando o tema previsto em edital (Tema: Alvenaria). 

413921 ENGENHEIRO (a) CIVIL 9 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, pois a betoneira, também denominada misturadora 
de concreto, realiza a mistura de argamassa e concreto. 

415666 ENGENHEIRO (a) CIVIL 9 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, pois a betoneira, também denominada misturadora 
de concreto, realiza a mistura de argamassa e concreto. A questão encontra-se 
clara e coerente, abordando o tema previsto em edital (Tema: Alvenaria). 

411760 ENGENHEIRO (a) CIVIL 12 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as diretrizes para 
durabilidade das estruturas de concreto (tópico 6.3.4) da ABNT NBR 6118. 

408234 ENGENHEIRO (a) CIVIL 12 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: normas técnicas em construção civil). 

397824 ENGENHEIRO (a) CIVIL 14 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

409850 ENGENHEIRO (a) CIVIL 14 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Conhecimentos sobre as normas, leis e 
atribuições inerentes ao cargo). 

408234 ENGENHEIRO (a) CIVIL 15 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: normas técnicas em construção civil). 

420226 ENGENHEIRO (a) CIVIL 15 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, uma vez que é possível sim a passagem de 
tubulações sanitárias respeitadas as exceções técnicas. 



Página 103 de 142 | Respostas aos recursos das provas objetivas do concurso para a Prefeitura de Rio Largo – AL (provas aplicadas em 04/08/2019) 

INSC CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

409044 ENGENHEIRO (a) CIVIL 19 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está em conformidade com a publicação 
"Alvenaria Estrutural - PUCRS, Profa. Silvia Maria Baptista Kalil". 

432084 ENGENHEIRO (a) CIVIL 19 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está em conformidade com a publicação 
"Alvenaria Estrutural - PUCRS, Profa. Silvia Maria Baptista Kalil". 

409044 ENGENHEIRO (a) CIVIL 20 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois está de acordo com as diretrizes para 
durabilidade das estruturas de concreto (tópico 6) da ABNT NBR 
6118. 

408234 ENGENHEIRO (a) CIVIL 20 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: normas técnicas em construção civil). 

408234 ENGENHEIRO (a) CIVIL 20 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: normas técnicas em construção civil). 

409850 ENGENHEIRO (a) CIVIL 20 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: normas técnicas em construção civil). 

417183 ENGENHEIRO (a) CIVIL 21 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois criar a especificação do escopo do projeto é uma etapa 
do grupo de processos de planejamento. 

424678 ENGENHEIRO (a) CIVIL 21 INDEFERIDO A assertiva III é VERDADEIRA, pois traz os conceitos corretos para as armaduras. 

415666 ENGENHEIRO (a) CIVIL 21 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois o CD-ROM pode ser considerado um 
componente eletrônico. 

411760 ENGENHEIRO (a) CIVIL 22 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, a prática do spam deve ser evitada por parte do 
remetente do e-mail. 

522008 ENGENHEIRO (a) CIVIL 22 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, a prática do spam deve ser evitada por parte do 
remetente do e-mail. 

411760 ENGENHEIRO (a) CIVIL 23 INDEFERIDO 

O uso de processos de alta tecnologia está diretamente relacionado à garantia da 
qualidade e ao melhor acabamento das peças na construção civil, pois permite às 
empresas fabricantes de materiais de construção reduzir a variabilidade dos seus 
produtos, obtendo maior conformidade, menor taxa de erros, maior precisão e 
melhor atendimento às normas e especificações vigentes. 

397824 ENGENHEIRO (a) CIVIL 23 INDEFERIDO 

O uso de processos de alta tecnologia está diretamente relacionado à garantia da 
qualidade e ao melhor acabamento das peças na construção civil, pois permite às 
empresas fabricantes de materiais de construção reduzir a variabilidade dos seus 
produtos, obtendo maior conformidade, menor taxa de erros, maior precisão e 
melhor atendimento às normas e especificações vigentes. 

411760 ENGENHEIRO (a) CIVIL 26 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as diretrizes para 
durabilidade das estruturas de concreto (tópico 6.3.2; "d") da ABNT NBR 6118. 

408234 ENGENHEIRO (a) CIVIL 26 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: normas técnicas em construção civil). 

409850 ENGENHEIRO (a) CIVIL 28 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
Tema: normas técnicas em construção civil). 

408035 ENGENHEIRO (a) CIVIL 28 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois está de acordo com as diretrizes para 
durabilidade das estruturas de concreto (tópico 6) da ABNT NBR 
6118. 
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411760 ENGENHEIRO (a) CIVIL 29 INDEFERIDO 
As assertiva II e III são VERDADEIRAS, portanto, a resposta correta da questão é 
D. 

420226 ENGENHEIRO (a) CIVIL 30 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois planejar o gerenciamento da qualidade é uma etapa 
importante de planejamento do projeto. 

420492 ENGENHEIRO (a) CIVIL 35 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as definições da ABNT 
NBR 6118 (Item 3.1.6). 

408234 ENGENHEIRO (a) CIVIL 35 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: conhecimentos sobre as normas, leis e 
atribuições inerentes ao cargo). 

410496 ENGENHEIRO (a) CIVIL n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

522008 ENGENHEIRO (a) CIVIL n/i INDEFERIDO 
A equipe do ADM&TEC tem autonomia para fazer procedimentos que garantam a 
segurança do processo de aplicação das provas objetivas. 

402644 FISCAL AMBIENTAL 7 INDEFERIDO 

O botão Análise Rápida do Excel permite criar instantaneamente vários tipos de 
gráficos, como gráficos de linhas e colunas, ou adicionar gráficos em miniatura 
chamados de minigráficos. Assim, é possível "obter um significado" através de 
informações visuais de uma série de dados, por exemplo. 

399030 FISCAL AMBIENTAL 7 INDEFERIDO 

O botão Análise Rápida do Excel permite criar instantaneamente vários tipos de 
gráficos, como gráficos de linhas e colunas, ou adicionar gráficos em miniatura 
chamados de minigráficos. Assim, é possível "obter um significado" através de 
informações visuais de uma série de dados, por exemplo. 

402644 FISCAL AMBIENTAL 7 INDEFERIDO 

O botão Análise Rápida do Excel permite criar instantaneamente vários tipos de 
gráficos, como gráficos de linhas e colunas, ou adicionar gráficos em miniatura 
chamados de minigráficos. Assim, é possível "obter um significado" através de 
informações visuais de uma série de dados, por exemplo. 

432244 FISCAL DE OBRAS I 1 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA,  pois está de acordo com os requisitos gerais de 
qualidade da estrutura e avaliação da conformidade do 
projeto (tópico 5) da ABNT NBR 6118 

440542 FISCAL DE OBRAS I 2 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser a letra "b) Está correta a afirmativa II, apenas" Há, no 
mercado, diversas opções de blocos e materiais para alvenaria estrutural e de 
vedação. Na construção civil, o bloco de concreto e o bloco cerâmico são utilizados 
frequentemente. Assim, os modelos diferem em tamanho, disposição dos furos, 
textura, além das propriedades físicas e mecânicas. Bloco cerâmico, por exemplo, 
frequentemente possui isolamento acústico inferior ao de concreto. O bloco de 
concreto, por sua vez, pode apresentar desenvolvimento térmico fraco. Outras 
características também devem ser consideradas, como os demais materiais usados 
na obra. Assim, a assertiva III está incorreta, pois as "características térmicas e 
acústicas" desses materiais não são absolutamente uniformes, podendo 
apresentar variações. 
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440876 FISCAL DE OBRAS I 2 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser a letra "b) Está correta a afirmativa II, apenas" Há, no 
mercado, diversas opções de blocos e materiais para alvenaria estrutural e de 
vedação. Na construção civil, o bloco de concreto e o bloco cerâmico são utilizados 
frequentemente. Assim, os modelos diferem em tamanho, disposição dos furos, 
textura, além das propriedades físicas e mecânicas. Bloco cerâmico, por exemplo, 
frequentemente possui isolamento acústico inferior ao de concreto. O bloco de 
concreto, por sua vez, pode apresentar desenvolvimento térmico fraco. Outras 
características também devem ser consideradas, como os demais materiais usados 
na obra. Assim, a assertiva III está incorreta, pois as "características térmicas e 
acústicas" desses materiais não são absolutamente uniformes, podendo 
apresentar variações. 

445597 FISCAL DE OBRAS I 6 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

417108 FISCAL DE OBRAS I 6 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a Lei Municipal n° 1.208, de 22 
de dezembro de 1997. 

415127 FISCAL DE OBRAS I 7 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão não determina as dimensões ou proporções das " 
remoções parciais" das paredes. Assim, infere-se que elas seriam realizadas em 
conformidade com as normas vigentes. De modo complementar, destaca-se que o 
edital cobra o conhecimento das normas vigentes para o referido cargo. 

425708 FISCAL DE OBRAS I 7 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão não determina as dimensões ou proporções das " 
remoções parciais" das paredes. Assim, infere-se que elas seriam realizadas em 
conformidade com as normas vigentes. De modo complementar, destaca-se que o 
edital cobra o conhecimento das normas vigentes para o referido cargo. 

396344 FISCAL DE OBRAS I 7 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão não determina as dimensões ou proporções das " 
remoções parciais" das paredes. Assim, infere-se que elas seriam realizadas em 
conformidade com as normas vigentes. De modo complementar, destaca-se que o 
edital cobra o conhecimento das normas vigentes para o referido cargo. 

440542 FISCAL DE OBRAS I 7 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão não determina as dimensões ou proporções das " 
remoções parciais" das paredes. Assim, infere-se que elas seriam realizadas em 
conformidade com as normas vigentes. De modo complementar, destaca-se que o 
edital cobra o conhecimento das normas vigentes para o referido cargo. 

427237 FISCAL DE OBRAS I 7 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão não determina as dimensões ou proporções das " 
remoções parciais" das paredes. Assim, infere-se que elas seriam realizadas em 
conformidade com as normas vigentes. De modo complementar, destaca-se que o 
edital cobra o conhecimento das normas vigentes para o referido cargo. 
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432244 FISCAL DE OBRAS I 8 INDEFERIDO 
A assertiva II é  FALSA, pois um dispositivo de SAÍDA (não de entrada) é qualquer 
periférico que o computador utiliza para passar 
informações para o usuário. 

417108 FISCAL DE OBRAS I 11 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, pois cita corretamente uma das funções da 
argamassa para assentamentos de bloco de concreto. Não sendo, portanto, a única 
função da mesma. 

501667 FISCAL DE OBRAS I 11 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, pois cita corretamente uma das funções da 
argamassa para assentamentos de bloco de concreto. Não sendo, portanto, a única 
função da mesma. 

445597 FISCAL DE OBRAS I 12 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

432244 FISCAL DE OBRAS I 14 INDEFERIDO 

A questão está clara, correta e coerente, abordando um tema previsto em edital. 
A assertiva I apresenta um texto absolutamente correto de acordo com a Lei 
Municipal nº 1.208, de 22 de dezembro de 1997. A questão, ao apresentar o texto 
"de acordo com as exigências contidas no Código de Obras e Edificações de Rio 
Largo", deixa claro que as determinações do artigo 3º devem também obedecer às 
demais especificações (assim como às exclusões) do restante da Lei. 

440876 FISCAL DE OBRAS I 14 INDEFERIDO 

A questão está clara, correta e coerente, abordando um tema previsto em edital. 
A assertiva I apresenta um texto absolutamente correto de acordo com a Lei 
Municipal nº 1.208, de 22 de dezembro de 1997. A questão, ao apresentar o texto 
"de acordo com as exigências contidas no Código de Obras e Edificações de Rio 
Largo", deixa claro que as determinações do artigo 3º devem também obedecer às 
demais especificações (assim como às exclusões) do restante da Lei. 

522690 FISCAL DE OBRAS I 19 INDEFERIDO A questão está clara, correta e coerente, abordando um tema previsto em edital 

445597 FISCAL DE OBRAS I 27 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois é possível realizar a verificação da estabilidade das 
paredes utilizando-se o método das tensões admissíveis. 

501667 FISCAL DE OBRAS I 29 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

395899 FISCAL DE OBRAS I 31 DEFERIDO 
Novo gabarito passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta". Os blocos 
de concreto precisam de água para serem produzidos. 

445103 FISCAL DE OBRAS I 31 DEFERIDO 
Novo gabarito passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta". Os blocos 
de concreto precisam de água para serem produzidos. 

425708 FISCAL DE OBRAS I 31 DEFERIDO 
Novo gabarito passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta". Os blocos 
de concreto precisam de água para serem produzidos. 

448135 FISCAL DE OBRAS I 31 DEFERIDO 
Novo gabarito passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta". Os blocos 
de concreto precisam de água para serem produzidos. 
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432244 FISCAL DE OBRAS I 35 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser a letra "b) Está correta a afirmativa II, apenas" De 
acordo com a ABNT NBR 6122: 1996, o conceito de "sapata" refere-se a um 
elemento de fundação superficial de CONCRETO ARMADO (não alvenaria), 
dimensionado de modo que as tensões de tração nele produzidas não sejam 
resistidas pelo concreto, mas sim pelo emprego da armadura. Pode possuir 
espessura constante ou variável, sendo sua base em planta normalmente 
quadrada, retangular ou trapezoidal. 

440542 FISCAL DE OBRAS I 35 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser a letra "b) Está correta a afirmativa II, apenas" De 
acordo com a ABNT NBR 6122: 1996, o conceito de "sapata" refere-se a um 
elemento de fundação superficial de CONCRETO ARMADO (não alvenaria), 
dimensionado de modo que as tensões de tração nele produzidas não sejam 
resistidas pelo concreto, mas sim pelo emprego da armadura. Pode possuir 
espessura constante ou variável, sendo sua base em planta normalmente 
quadrada, retangular ou trapezoidal. 

501667 FISCAL DE OBRAS I 35 INDEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser a letra "b) Está correta a afirmativa II, apenas" A 
assertiva I é FALSA, pois spyware é qualquer software que registra suas ações ou 
informações sem seu conhecimento. É um tipo de código malicioso. Porém, a 
questão terá o gabarito modificado porquê de acordo com a ABNT NBR 6122: 1996, 
o conceito de "sapata" refere-se a um elemento de fundação superficial de 
CONCRETO ARMADO (não alvenaria), dimensionado de modo que as tensões de 
tração nele produzidas não sejam resistidas pelo concreto, mas sim pelo emprego 
da armadura. Pode possuir espessura constante ou variável, sendo sua base em 
planta normalmente quadrada, retangular ou trapezoidal. 

445597 FISCAL DE OBRAS I 39 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

396344 FISCAL DE OBRAS I 39 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Porcentagem). 

401587 FISCAL DE TRIBUTOS I 1 INDEFERIDO 

A alternativa II é VERDADEIRA, pois a contabilidade fornece ferramentas para 
controlar, medir e interpretar o patrimônio das organizações, a partir dos registros 
contábeis. A afirmativa III é FALSA pois constitui ato de improbidade administrativa 
realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares 
ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. 

425259 FISCAL DE TRIBUTOS I 1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "físico" refere-se aos itens tangíveis 
do patrimônio. 

412944 FISCAL DE TRIBUTOS I 1 DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

395230 FISCAL DE TRIBUTOS I 3 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o termo "costuma" significa que tal prática é 
comum. 

409974 FISCAL DE TRIBUTOS I 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 145, Inciso III, da 
CF/88. 
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417330 FISCAL DE TRIBUTOS I 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 145, Inciso III, da 
CF/88. 

409974 FISCAL DE TRIBUTOS I 6 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois o Balanço Patrimonial registra fatos de 
natureza patrimonial. 

413390 FISCAL DE TRIBUTOS I 6 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois o Balanço Patrimonial registra fatos de 
natureza patrimonial. 

395684 FISCAL DE TRIBUTOS I 6 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois o Balanço Patrimonial registra fatos de 
natureza patrimonial. 

425259 FISCAL DE TRIBUTOS I 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois foi empregada a vírgula para explicar a 
localização do município, que fica no Estado de Alagoas. 

521955 FISCAL DE TRIBUTOS I 16 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA pois está de acordo com o Artigo 150, Inciso III, 
alínea b, da CF/88. 

441731 FISCAL DE TRIBUTOS I 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois foi empregada a vírgula para explicar a 
localização do município, que fica no Estado de Alagoas. 

406702 FISCAL DE TRIBUTOS I 16 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA pois está de acordo com o Artigo 150, Inciso III, 
alínea b, da CF/88. 

425541 FISCAL DE TRIBUTOS I 26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o objeto da contabilidade é sempre o patrimônio da 
entidade de uma pessoa jurídica. 

425541 FISCAL DE TRIBUTOS I 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, pelo contexto, é possível identificar o emprego 
da palavra "apreensão" no sentido de "entendimento" ou "conhecimento". 

395684 FISCAL DE TRIBUTOS I 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o estudo do patrimônio e suas mutações são 
objetos de estudo da contabilidade. 

425541 FISCAL DE TRIBUTOS I 31 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA pois a análise das demonstrações contábeis permite 
interpretar os demonstrativos financeiros da empresa. 

417597 FISCAL DE TRIBUTOS I 34 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois "apenas" refere-se a "podem" e não a "à esquerda". 

418646 FISCAL DE TRIBUTOS I 34 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois "apenas" refere-se a "podem" e não a "à esquerda". 

533190 FISCAL DE TRIBUTOS I 34 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois "apenas" refere-se a "podem" e não a "à esquerda". 

412800 FISCAL DE TRIBUTOS I 50 INDEFERIDO 
A afirmativa b) é VERDADEIRA pois a energia solar é proveniente da luz e do calor 
solar, transformada em energia através de equipamentos específicos. 

409130 FISIOTERAPEUTA 2 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

425307 FISIOTERAPEUTA 4 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente a definição de desempenho 
muscular. 

412322 FISIOTERAPEUTA 8 INDEFERIDO A assertiva III é VERDADEIRA, e está de acordo com as diretrizes da ESF. 

425307 FISIOTERAPEUTA 10 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, e está de acordo com o decreto nº 1.171/94 (XV, 
C). 

409130 FISIOTERAPEUTA 14 INDEFERIDO A assertiva III é VERDADEIRA, e está de acordo com a Lei n° 8.080/90 (Art. 3°). 

409130 FISIOTERAPEUTA 16 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois os exercícios respiratórios e treinamento muscular 
ventilatório podem estar incluídos em um programa de 
exercício em cinesioterapia individualizado. 
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452160 FISIOTERAPEUTA 22 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois a flexibilidade é a capacidade de atingir uma 
determinada amplitude de movimento, durante a realização de 
uma determinada tarefa. 

409130 FISIOTERAPEUTA 23 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois cita corretamente as características do 
equilíbrio. 

413392 FISIOTERAPEUTA 26 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser a letra "b) Está correta a afirmativa I, apenas" O termo 
"etimologicamente" torna a assertiva errada, pois, etimologicamente, cinesioterapia 
se originou a partir da junção das palavras gregas: kínesis, que significa 
“movimento”, e therapeia, que quer dizer “terapia”. Assim, o nome cinesioterapia, 
quer dizer literalmente, terapia do movimento. 

416795 FISIOTERAPEUTA 26 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser a letra "b) Está correta a afirmativa I, apenas" O termo 
"etimologicamente" torna a assertiva errada, pois, etimologicamente, cinesioterapia 
se originou a partir da junção das palavras gregas: kínesis, que significa 
“movimento”, e therapeia, que quer dizer “terapia”. Assim, o nome cinesioterapia, 
quer dizer literalmente, terapia do movimento. 

425307 FISIOTERAPEUTA 26 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser a letra "b) Está correta a afirmativa I, apenas" O termo 
"etimologicamente" torna a assertiva errada, pois, etimologicamente, cinesioterapia 
se originou a partir da junção das palavras gregas: kínesis, que significa 
“movimento”, e therapeia, que quer dizer “terapia”. Assim, o nome cinesioterapia, 
quer dizer literalmente, terapia do movimento. 

416795 FISIOTERAPEUTA 26 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser a letra "b) Está correta a afirmativa I, apenas". O termo 
"etimologicamente" torna a assertiva errada, pois, etimologicamente, cinesioterapia 
se originou a partir da junção das palavras gregas: kínesis, que significa 
“movimento”, e therapeia, que quer dizer “terapia”. Assim, o nome cinesioterapia, 
quer dizer literalmente, terapia do movimento. 

425307 FISIOTERAPEUTA 26 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser a letra "b) Está correta a afirmativa I, apenas". O termo 
"etimologicamente" torna a assertiva errada, pois, etimologicamente, cinesioterapia 
se originou a partir da junção das palavras gregas: kínesis, que significa 
“movimento”, e therapeia, que quer dizer “terapia”. Assim, o nome cinesioterapia, 
quer dizer literalmente, terapia do movimento. 

425307 FISIOTERAPEUTA 28 INDEFERIDO A assertiva III é FALSA, pois não é de competência do SUS essa regulação. 

409130 FISIOTERAPEUTA 28 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois os serviços de fisioterapia podem se preocupar com 
indivíduos sem comprometimentos que desejem melhorar 
o desempenho físico geral ou reduzir o risco de lesão ou doença. 

533957 FISIOTERAPEUTA 28 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois os serviços de fisioterapia podem se preocupar com 
indivíduos sem comprometimentos que desejem melhorar 
o desempenho físico geral ou reduzir o risco de lesão ou doença. 

425307 FISIOTERAPEUTA 28 INDEFERIDO A assertiva III é FALSA, pois não é de competência do SUS essa regulação. 

409130 FISIOTERAPEUTA 28 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois os serviços de fisioterapia podem se preocupar com 
indivíduos sem comprometimentos que desejem melhorar 
o desempenho físico geral ou reduzir o risco de lesão ou doença. 
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533957 FISIOTERAPEUTA 28 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois os serviços de fisioterapia podem se preocupar com 
indivíduos sem comprometimentos que desejem melhorar 
o desempenho físico geral ou reduzir o risco de lesão ou doença. 

410379 FISIOTERAPEUTA 33 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Sistemas de informação em saúde). 

410379 FISIOTERAPEUTA 33 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Sistemas de informação em saúde). 

410379 FISIOTERAPEUTA 34 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Sistemas de informação em saúde). 

410379 FISIOTERAPEUTA 34 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Sistemas de informação em saúde). 

412322 FISIOTERAPEUTA 35 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a Lei n° 8.080/90 (Art. 18°; 
II). 

412322 FISIOTERAPEUTA 35 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a Lei n° 8.080/90 (Art. 18°; 
II). 

414104 FISIOTERAPEUTA 36 INDEFERIDO 
A alternativa E é a correta, pois 456 * R$ 38,40 = R$ 17.510,40; 291 * R$ 33,70 = 
R$ 9.806,70; R$ 17.510,40 / R$ 27.317,10 = 64%. Conforme consta no Gabarito 
Preliminar. 

414104 FISIOTERAPEUTA 36 INDEFERIDO 
A alternativa E é a correta, pois 456 * R$ 38,40 = R$ 17.510,40; 291 * R$ 33,70 = 
R$ 9.806,70; R$ 17.510,40 / R$ 27.317,10 = 64%. Conforme consta no Gabarito 
Preliminar. 

401078 FISIOTERAPEUTA 39 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: porcentagem). 

401078 FISIOTERAPEUTA 39 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: porcentagem). 

533459 GEÓLOGO (A) 1 INDEFERIDO A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente as características das rochas. 

533459 GEÓLOGO (A) 1 INDEFERIDO A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente as características das rochas. 

406553 GEÓLOGO (A) 2 INDEFERIDO A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente as camadas da Terra 

406553 GEÓLOGO (A) 2 INDEFERIDO A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente as camadas da Terra 

406553 GEÓLOGO (A) 5 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois cita corretamente a definição de forças de 
pressão ou cisalhamento. 

406553 GEÓLOGO (A) 5 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois cita corretamente a definição de forças de 
pressão ou cisalhamento. 

408509 GEÓLOGO (A) 6 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta." A escala 
Ricther métrica não tem limites e as variações fora do intervalo de 0-9 são 
possíveis, apesar de improváveis. 

410647 GEÓLOGO (A) 6 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta." A escala 
Ricther métrica não tem limites e as variações fora do intervalo de 0-9 são 
possíveis, apesar de improváveis. 

408509 GEÓLOGO (A) 6 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta." A escala 
Ricther métrica não tem limites e as variações fora do intervalo de 0-9 são 
possíveis, apesar de improváveis. 



Página 111 de 142 | Respostas aos recursos das provas objetivas do concurso para a Prefeitura de Rio Largo – AL (provas aplicadas em 04/08/2019) 

INSC CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

410647 GEÓLOGO (A) 6 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta." A escala 
Ricther métrica não tem limites e as variações fora do intervalo de 0-9 são 
possíveis, apesar de improváveis. 

533459 GEÓLOGO (A) 12 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, pois o termo estrutura geológica está relacionado 
à feição que resulta da deformação de rochas. 

533459 GEÓLOGO (A) 12 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, pois o termo estrutura geológica está relacionado 
à feição que resulta da deformação de rochas. 

406553 GEÓLOGO (A) 14 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

424875 GEÓLOGO (A) 14 INDEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois são constituídas por partículas (sedimentos) produzidas 
por processos geológicos como: o intemperismo, a 
erosão, o transporte, a sedimentação, o soterramento, e a diagênese. O termo 
"amorfismo" não se enquadra no contexto. 

406553 GEÓLOGO (A) 14 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

424875 GEÓLOGO (A) 14 INDEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois são constituídas por partículas (sedimentos) produzidas 
por processos geológicos como: o intemperismo, a 
erosão, o transporte, a sedimentação, o soterramento, e a diagênese. O termo 
"amorfismo" não se enquadra no contexto. 

406553 GEÓLOGO (A) 15 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois elas correspondem ao aspecto que as rochas 
sedimentares apresentam após o processo diagenético. Tema: 
geologia geral 

424875 GEÓLOGO (A) 15 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois elas correspondem ao aspecto que as rochas 
sedimentares apresentam após o processo diagenético. Tema: 
geologia geral 

406553 GEÓLOGO (A) 15 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois elas correspondem ao aspecto que as rochas 
sedimentares apresentam após o processo diagenético. Tema: 
geologia geral 

424875 GEÓLOGO (A) 15 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois elas correspondem ao aspecto que as rochas 
sedimentares apresentam após o processo diagenético. Tema: 
geologia geral 

410647 GEÓLOGO (A) 16 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois o oxigênio é ligado a átomos de outros 
elementos metálicos. 

410647 GEÓLOGO (A) 16 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois o oxigênio é ligado a átomos de outros 
elementos metálicos. 

406553 GEÓLOGO (A) 19 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a publicação "Ciências 
Biológicas; diversos autores; UFPB; 2011). 

406553 GEÓLOGO (A) 19 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a publicação "Ciências 
Biológicas; diversos autores; UFPB; 2011). 

424875 GEÓLOGO (A) 20 INDEFERIDO A assertiva III é VERDADEIRA, e está clara quanto ao sentido da palavra e-mail. 

424875 GEÓLOGO (A) 20 INDEFERIDO A assertiva III é VERDADEIRA, e está clara quanto ao sentido da palavra e-mail. 
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410647 GEÓLOGO (A) 21 INDEFERIDO 
A assertiva I encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A 
assertiva II é FALSA, pois a ductibilidade é uma propriedade física dos materiais 
de suportar um deformação, sem se romper ou fraturar. 

410647 GEÓLOGO (A) 21 INDEFERIDO 
A assertiva I encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A 
assertiva II é FALSA, pois a ductibilidade é uma propriedade física dos materiais 
de suportar um deformação, sem se romper ou fraturar. 

406553 GEÓLOGO (A) 23 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, e está de acordo com a publicação "Ciências 
Biológicas; diversos autores; UFPB; 2011). 

406553 GEÓLOGO (A) 23 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, e está de acordo com a publicação "Ciências 
Biológicas; diversos autores; UFPB; 2011). 

408509 GEÓLOGO (A) 27 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "d) estão corretas as afirmativas I e III, apenas". Falhas 
podem ter deslocamento paralelo às suas paredes (perpendicular à superfície), 
sendo dominada por mecanismos de deformações rúpteis. Assim, a afirmativa 
torna-se FALSA. Fonte: Fossen (2012) - Geologia Estrutural - Capítulo 8: Falhas. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2012. 

437126 GEÓLOGO (A) 27 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "d) estão corretas as afirmativas I e III, apenas". Falhas 
podem ter deslocamento paralelo às suas paredes (perpendicular à superfície), 
sendo dominada por mecanismos de deformações rúpteis. Assim, a afirmativa 
torna-se FALSA. Fonte: Fossen (2012) - Geologia Estrutural - Capítulo 8: Falhas. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2012. 

533459 GEÓLOGO (A) 27 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

408509 GEÓLOGO (A) 27 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "d) estão corretas as afirmativas I e III, apenas". Falhas 
podem ter deslocamento paralelo às suas paredes (perpendicular à superfície), 
sendo dominada por mecanismos de deformações rúpteis. Assim, a afirmativa 
torna-se FALSA. Fonte: Fossen (2012) - Geologia Estrutural - Capítulo 8: Falhas. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2012. 

437126 GEÓLOGO (A) 27 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser "d) estão corretas as afirmativas I e III, apenas". Falhas 
podem ter deslocamento paralelo às suas paredes (perpendicular à superfície), 
sendo dominada por mecanismos de deformações rúpteis. Assim, a afirmativa 
torna-se FALSA. Fonte: Fossen (2012) - Geologia Estrutural - Capítulo 8: Falhas. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2012. 

533459 GEÓLOGO (A) 27 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

437126 GEÓLOGO (A) 34 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois há compactação mecânica e química, esta 
estando envolvida na dissolução de minerais sob pressão. 

437126 GEÓLOGO (A) 34 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois há compactação mecânica e química, esta 
estando envolvida na dissolução de minerais sob pressão. 

533459 GEÓLOGO (A) 35 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e não exclui os demais elementos com os quais os 
carbonatos podem se ligar. 

533459 GEÓLOGO (A) 35 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e não exclui os demais elementos com os quais os 
carbonatos podem se ligar. 

410647 GEÓLOGO (A) 38 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

410647 GEÓLOGO (A) 38 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 
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418945 JARDINEIRO (A) 17 INDEFERIDO 
A alternativa correta é a C, pois a alternativa II é VERDADEIRA e está de acordo 
com a Apostila Atendimento ao Cliente (acesso em: 27/10/2015). 

430972 MÉDICO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a publicação "Dermatologia 
na Atenção Básica de Saúde - Cadernos de Atenção Básica, N° 9; 2002". 

415486 MÉDICO (A) 20 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, e cita corretamente as características da cirurgia 
paliativa. A questão encontra-se clara e coerente, e não restringe a definição de 
vida produtiva. 

415486 MÉDICO (A) 20 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, e cita corretamente as características da cirurgia 
paliativa. A questão encontra-se clara e coerente, e não restringe a definição de 
vida produtiva. 

423868 MÉDICO (A) 20 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

413639 MÉDICO (A) 28 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois esse é um objetivo da vigilância epidemiológica no 
Brasil. 

409400 MÉDICO (A) 34 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

413639 MÉDICO (A) 35 INDEFERIDO 
A assertiva é I FALSA, pois quanto maior o grau de vulnerabilidade, MENOR deverá 
ser a quantidade de pessoas por equipe. 

413639 MÉDICO (A) 35 INDEFERIDO 
A assertiva é I FALSA, pois quanto maior o grau de vulnerabilidade, MENOR deverá 
ser a quantidade de pessoas por equipe. 

404124 MOTORISTA 3 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois a pala de proteção ou o óculos de sol são meios 
de evitar o ofuscamento ao dirigir. 

404124 MOTORISTA 3 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois a pala de proteção ou o óculos de sol são meios 
de evitar o ofuscamento ao dirigir. 

404124 MOTORISTA 3 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois a pala de proteção ou o óculos de sol são meios 
de evitar o ofuscamento ao dirigir. 

397141 MOTORISTA 4 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Manual de Atendimento 
ao Público. 

397141 MOTORISTA 6 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois a técnica de direção preventiva é uma maneira 
do motorista estar sempre preparado para reagir diante 
de possíveis situações de risco. 

404124 MOTORISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois o motor de combustão interna produz movimentos de 
rotação por meio de combustões dentro de CILINDROS 
fechados. 

397141 MOTORISTA 20 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

446363 MOTORISTA 25 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois o servidor deve ser eficiente na prestação dos serviços. 

442897 MOTORISTA 32 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois a chuva pode DIMINUIR e não aumentar a visibilidade 
do motorista. 

444576 MOTORISTA 34 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois quando a válvula termostática está dentro de 
especificação não se espera o superaquecimento do motor. 

425162 MOTORISTA 35 INDEFERIDO 

A assertiva III é FALSA, pois permitir que o veículo trafegue com os pneus gastos, 
com as lâmpadas queimadas ou com os freios 
desregulados gera riscos de acidentes de trânsito. A assertiva I é FALSA, pois a 
proatividade é a habilidade de tomar a iniciativa. 
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399549 MOTORISTA 35 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois a proatividade é a habilidade de tomar a iniciativa. 

416601 MOTORISTA 35 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois a proatividade é a habilidade de tomar a iniciativa. 

397141 MOTORISTA 35 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois a proatividade é a habilidade de tomar a iniciativa. 

445553 MOTORISTA 44 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

444031 MOTORISTA n/i INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

425509 NUTRICIONISTA 1 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, e está de acordo com a legislação do SUS (Lei n° 
8.080, Art. 46°). 

446628 NUTRICIONISTA 9 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, pois a composição corporal pode ser usada na 
avaliação nutricional (fonte: Manual Clínico de Alimentação e Nutrição; Ministério 
da Saúde, 2006). 

417729 NUTRICIONISTA 9 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente as características dos 
aminoácidos. 

431826 NUTRICIONISTA 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois a regionalização é uma das diretrizes da gestão do 
SUS (Portaria n° 399/06; Seção III). 

396969 NUTRICIONISTA 16 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, pois cita corretamente as características da 
proteína. 

396969 NUTRICIONISTA 23 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

431826 NUTRICIONISTA 23 INDEFERIDO Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

425509 NUTRICIONISTA 25 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, e cita corretamente as características dos alimentos 
denominados perecíveis, sendo, portanto, a alternativa correta "D". 

446628 NUTRICIONISTA 27 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, cita corretamente alguns alimentos ricos em 
gordura, não sendo específico em algum tipo (fonte: Manual Clínico de Alimentação 
e Nutrição; Ministério da Saúde, 2006). 

436875 NUTRICIONISTA 27 INDEFERIDO 
Há no mercado opções de margarina que contém gorduras poli-insaturadas (ácidos 
linoleico e linolênico, considerados ácidos graxos essenciais). 

436875 NUTRICIONISTA 27 INDEFERIDO 
Há no mercado opções de margarina que contém gorduras poli-insaturadas (ácidos 
linoleico e linolênico, considerados ácidos graxos essenciais). 

424730 NUTRICIONISTA 27 INDEFERIDO 
Há no mercado opções de margarina que contém gorduras poli-insaturadas (ácidos 
linoleico e linolênico, considerados ácidos graxos essenciais). 

417729 NUTRICIONISTA 27 INDEFERIDO 
Há no mercado opções de margarina que contém gorduras poli-insaturadas (ácidos 
linoleico e linolênico, considerados ácidos graxos essenciais). 

515679 NUTRICIONISTA 27 INDEFERIDO 
Há no mercado opções de margarina que contém gorduras poli-insaturadas (ácidos 
linoleico e linolênico, considerados ácidos graxos essenciais). 

431826 NUTRICIONISTA 27 INDEFERIDO 
Há no mercado opções de margarina que contém gorduras poli-insaturadas (ácidos 
linoleico e linolênico, considerados ácidos graxos essenciais). 

399360 NUTRICIONISTA 27 INDEFERIDO 
Há no mercado opções de margarina que contém gorduras poli-insaturadas (ácidos 
linoleico e linolênico, considerados ácidos graxos essenciais). 

418110 NUTRICIONISTA 31 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o colágeno é, de fato, pouco solúvel em água 
devido à grande quantidade de aminoácidos hidrofóbicos que o constituem. 
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409304 ODONTÓLOGO (A) 2 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, e está de acordo com a legislação do SUS (Lei n° 
8.080/90, preâmbulo da lei). 

418907 ODONTÓLOGO (A) 2 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois os dentes contribuem sim para a expressão da 
face. 

425285 ODONTÓLOGO (A) 7 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois cita corretamente as características da Cárie. 
O uso da palavra "órgão" não compromete a integridade e a compreensão da 
questão. 

618113 ODONTÓLOGO (A) 7 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois cita corretamente as características da Cárie 
(fonte: Etiologia e epidemiologia da cárie dentária; UNA-SUS). 

436301 ODONTÓLOGO (A) 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois os profissionais que trabalham na vigilância 
sanitária também são considerados da Saúde Pública. 

633786 ODONTÓLOGO (A) 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois os profissionais que trabalham na vigilância 
sanitária também são considerados da Saúde Pública. 

409304 ODONTÓLOGO (A) 19 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

618113 ODONTÓLOGO (A) 19 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois somente a má higienização não é um fator 
determinante para cárie, a principal diferença é a dieta cariogênica. 

418907 ODONTÓLOGO (A) 19 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

411263 ODONTÓLOGO (A) 20 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Saúde do Trabalhador). 

535019 ODONTÓLOGO (A) 20 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 
(Tema: Saúde do Trabalhador). 

618113 ODONTÓLOGO (A) 25 INDEFERIDO 

A assertiva III é VERDADEIRA, pois é vedado ao servidor público DEIXAR de 
utilizar os avanços técnicos (decreto nº 1.171/94, XV, e). A assertiva I é FALSA, 
pois o ápice é a extremidade de uma cúspide ou de uma raiz. O ápice não é 
aguçado, é arredondado. 

535019 ODONTÓLOGO (A) 28 INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

426668 ODONTÓLOGO (A) 28 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o câncer de esôfago está relacionado ao fumo. Sendo 
a resposta, conforme o gabarito preliminar, a resposta "C". 

426668 ODONTÓLOGO (A) 28 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o câncer de esôfago está relacionado ao fumo. Sendo 
a resposta, conforme o gabarito preliminar, a resposta "C". 

535019 ODONTÓLOGO (A) 32 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, e está de acordo com a legislação do SUS (Lei n° 
8.080/90, Art. 19-I, § 1º). 

421876 ODONTÓLOGO (A) 32 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, e está de acordo com a legislação do SUS (Lei n° 
8.080/90, Art. 19-I, § 1º). O texto da questão não interfere na compreensão da 
assertiva. 

409304 ODONTÓLOGO (A) 35 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e o texto da assertiva está redigido de maneira clara 
e coerente. 

418907 ODONTÓLOGO (A) 35 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

419107 ODONTÓLOGO (A) 37 INDEFERIDO A alternativa E é VERDADEIRA, pois 37 * 312 * R$ 3,987 = R$ 46.025,93. 
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425156 ODONTÓLOGO (A) n/i INDEFERIDO 
O ADM&TEC informa que tudo correu tranquilamente e todo o procedimento foi 
feito para garantir a lisura do certame, conforme previsto no item 29, do capítulo 9, 
do edital de Rio Largo. 

401092 PEDAGOGO (A) 1 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, e está de acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais. O texto da questão não foi redigido de maneira ambígua. 

629734 PEDAGOGO (A) 5 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, e está de acordo com a legislação vigente (Lei n° 
9.394/96; Art. 2°; § 2º). 

411546 PEDAGOGO (A) 5 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, e está de acordo com a legislação vigente (Lei n° 
9.394/96; Art. 2°; § 2º). 

416043 PEDAGOGO (A) 21 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, e está de acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 

629734 PEDAGOGO (A) 21 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, e está de acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 

513386 PEDAGOGO (A) 22 INDEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois o educador necessita conhecer o nível conceitual e as 
capacidades cognitivas de seus educandos para acreditar 
que níveis de conhecimentos variados constituem uma riqueza para o trabalho em 
sala de aula. 

513386 PEDAGOGO (A) 23 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, e cita corretamente o conceito da expressão 
conservação. 

408753 PEDAGOGO (A) 25 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a legislação (decreto nº 
1.171/94, capítulo I, seção II, XIV, u). 

629734 PEDAGOGO (A) 25 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a legislação (decreto nº 
1.171/94, capítulo I, seção II, XIV, u). 

629734 PEDAGOGO (A) 32 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e não restringe o sentido do texto. Estando, 
portanto, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

629734 PEDAGOGO (A) 33 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois no início da escolaridade, a intervenção do professor 
é mais intensa na definição desses suportes. 

513386 PEDAGOGO (A) 34 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 

513386 PEDAGOGO (A) 43 INDEFERIDO 
A alternativa B é VERDADEIRA, pois o texto afirma que ao aprender um idioma 
estrangeiro é possível aprender também sobre outras culturas. 

629734 PEDAGOGO (A) 43 INDEFERIDO 
A alternativa B é VERDADEIRA, pois o texto afirma que ao aprender um idioma 
estrangeiro é possível aprender também sobre outras culturas. A alternativa D é 
FALSA, pois essa informação não está presente no texto. 

692342 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL) 

n/i INDEFERIDO 
Todo o procedimento para devolução da inscrição está disposto no capítulo 7.D, do 
edital de Rio Largo. 

692342 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL) 

n/i INDEFERIDO 
Todo o procedimento para devolução da inscrição está disposto no capítulo 7.D, do 
edital de Rio Largo. 
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419386 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL) 

n/i INDEFERIDO 
Todo o procedimento para devolução da inscrição está disposto no capítulo 7.D, do 
edital de Rio Largo. 

419386 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL) 

n/i INDEFERIDO 
Todo o procedimento para devolução da inscrição está disposto no capítulo 7.D, do 
edital de Rio Largo. 

419386 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL) 

n/i INDEFERIDO 
Todo o procedimento para devolução da inscrição está disposto no capítulo 7.D, do 
edital de Rio Largo. 

419386 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL) 

n/i INDEFERIDO 
Todo o procedimento para devolução da inscrição está disposto no capítulo 7.D, do 
edital de Rio Largo. 

419386 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL) 

n/i INDEFERIDO 
Todo o procedimento para devolução da inscrição está disposto no capítulo 7.D, do 
edital de Rio Largo. 

419386 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL) 

n/i INDEFERIDO 
Todo o procedimento para devolução da inscrição está disposto no capítulo 7.D, do 
edital de Rio Largo. 

419386 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL) 

n/i INDEFERIDO 
Todo o procedimento para devolução da inscrição está disposto no capítulo 7.D, do 
edital de Rio Largo. 

419386 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL) 

n/i INDEFERIDO 
Todo o procedimento para devolução da inscrição está disposto no capítulo 7.D, do 
edital de Rio Largo. 

419386 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL) 

n/i INDEFERIDO 
Todo o procedimento para devolução da inscrição está disposto no capítulo 7.D, do 
edital de Rio Largo. 

411335 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL) 

n/i INDEFERIDO 
Todo o procedimento para devolução da inscrição está disposto no capítulo 7.D, do 
edital de Rio Largo. 

416156 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
1 DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

416156 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
1 DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

416541 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
1 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

396705 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRO, pois está de acordo com o capítulo I, seção II, 
inciso XIV, alínea "i", do Decreto nº 1.171/94 

447908 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
1 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

514913 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
1 INDEFERIDO 

A alternativa II é VERDADEIRO, pois está de acordo com o capítulo I, seção II, 
inciso XIV, alínea "i", do Decreto nº 1.171/94, 
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396705 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
2 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

444881 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
3 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois afirma que crianças com paralisia cerebral possuem 
altas habilidades motoras ao falar, entretanto, na realidade, possuem dificuldade 
para realizar tais ações. 

417425 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois para uma aprendizagem efetiva na sala de 
aula, é indispensável que a criança desenvolva a habilidade de segurar o lápis, 
tenha boa coordenação motora fina e possa manusear o material escolar. 

423893 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois para uma aprendizagem efetiva na sala de 
aula, é indispensável que a criança desenvolva a habilidade de segurar o lápis, 
tenha boa coordenação motora fina e consiga manusear o material escolar, por 
isso o emprego do termo "boa", e não "excelente". 

396705 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
5 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

444881 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois afirma que crianças com paralisia cerebral possuem 
habilidades motoras altamente desenvolvidas, quando, na realidade, apresentam 
uma deficiência. 

444881 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a alternativa afirma que os municípios NÃO devem 
exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, sob pena de acusação de 
improbidade administrativa, entretanto tal afirmativa está em desacordo com o 
artigo 11, inciso II, da Lei nº 9.394/96, que prevê que esse é, de fato, um dever. 

447908 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
9 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o termo "lúdico" expressa que o aprendizado 
será realizado através de jogos, brincadeiras ou atividades criativas, nesse caso, 
com cortes de papel. 

444881 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
9 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o termo "lúdico" expressa que o aprendizado 
será realizado através de jogos, brincadeiras ou atividades criativas, nesse caso, 
com cortes de papel. 

396705 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
10 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

444881 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois a criança com paralisia cerebral não possui elevada 
proficiência no desempenho motor ao andar, mas possui, na realidade, dificuldade. 

447908 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
11 INDEFERIDO 

A alternativa II é FALSA, pois o artigo 32 da LDB (Lei nº 9.394/96, artigo 32) afirma 
que o Ensino Fundamental tem por objetivo a formação básica do cidadão, NÃO a 
formação básica para o trabalho em grandes empresas. 

401737 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o artigo 8º. parágrafo 1º. 
inciso III, da Lei 13.005/14. 

447908 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a independência é adquirida com o movimento 
e no desenvolvimento de tal capacidade é indispensável que a criança confie no 
ambiente e não esteja exposta a riscos. 

447908 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois não está de acordo com o artigo 18-A, inciso I, alínea 
"a", do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei 8.069/90). 
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447908 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a leitura e a escrita desempenham a função 
de incorporar à criança a cultura do grupo que ela vive, não afirmando, na 
alternativa, ser a única forma disso acontecer. 

401737 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o planejamento, o conhecimento teórico e 
constante atualização na área são virtudes necessárias para os profissionais que 
atuam na alfabetização e letramento. 

436601 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o planejamento, o conhecimento teórico e 
constante atualização na área são virtudes necessárias para os profissionais que 
atuam na alfabetização e letramento. 

414318 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o planejamento, o conhecimento teórico e 
constante atualização na área são virtudes necessárias para os profissionais que 
atuam na alfabetização e letramento. 

408648 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois não afirma que a única imersão ou contato 
com o mundo letrado se dá na escola, mas sim, estritamente, que o educador, 
utilizando da compreensão e a valorização da cultura escrita, pode introduzir seus 
educandos ao mundo letrado. 

423893 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois o sentimento de cooperação e trabalho em equipe 
não são os objetivos primários no desenvolvimento do raciocínio lógico e 
matemático. Embora importante, não se pode afirmar ser primário. 

444881 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a criança com paralisia cerebral não possui elevadas 
habilidades no desempenho motor ao olhar, a capacidade de visão ampliada e uma 
melhor proficiência para as atividades de interação social na sala de aula, mas 
possui, na realidade, alterações nesse desempenho. 

409098 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois o sentimento de cooperação e trabalho em equipe 
não são os objetivos primários no desenvolvimento do raciocínio lógico e 
matemático. Embora importante, não se pode afirmar ser primário. 

413359 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
24 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

398248 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a paralisia cerebral significa que existe uma 
deficiência motora consequente de uma lesão no cérebro quando ele ainda não 
estava completamente desenvolvido, entretanto não afirma ser essa a única causa. 

395260 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a paralisia cerebral significa que existe uma 
deficiência motora consequente de uma lesão no cérebro quando ele ainda não 
estava completamente desenvolvido, entretanto não afirma ser essa a única causa. 

395260 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a paralisia cerebral significa que existe uma 
deficiência motora consequente de uma lesão no cérebro quando ele ainda não 
estava completamente desenvolvido, entretanto não afirma ser essa a única causa. 

447908 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
25 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a preposição "sobre" significa que a experiência 
do aprendizado das crianças é de encontro com o "meio", ou seja, o local em que 
se está inserida. 
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423893 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o processo de alfabetização foca, também, na 
compreensão da estrutura e funcionamento da língua e como ela é utilizada, e não, 
apenas, no ensinamento do alfabeto. 

401737 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
28 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a consciência psicomotora está relacionada ao 
controle total dos movimentos, inclusive no desejo de não realizá-los em 
determinados momentos. 

417117 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
28 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois afirma que a consciência psicomotora e a 
motricidade atuam em conjunto, logo, são distintos. 

423893 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
28 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a consciência psicomotora está relacionada ao 
controle total dos movimentos, inclusive no desejo de não realizá-los em 
determinados momentos. 

444881 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
28 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois a criança com paralisia cerebral não possui elevada 
proficiência no desempenho motor ao exercer atividades com seu corpo, mas, na 
realidade, possui alterações nesse desempenho. 

447908 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRO, pois está de acordo com o capítulo I, seção II, 
inciso XIV, alínea "a", do Decreto nº 1.171/94. 

447908 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA pois a comunicação linguística se dá meios verbais 
e não verbais. 

435900 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
33 INDEFERIDO 

A afirmativa é VERDADEIRA, pois o brinquedo é um instrumento do brincar e, 
portanto, tem benefícios similares. 

397254 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

401506 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

410570 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

404679 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

401705 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
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desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

405544 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

407679 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

427251 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

401705 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

427255 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

398527 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

423385 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

425786 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 
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425786 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

401737 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

419531 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

514913 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

399496 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

420091 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

629980 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

442348 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

415794 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
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desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

395238 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

437795 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

417117 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

630203 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

414575 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

410154 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

432345 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

426964 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 
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418927 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

426574 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

624597 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

419517 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

426408 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

408326 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

401360 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

424482 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

428629 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
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desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

442481 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

426489 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

413631 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

447658 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

411110 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

449834 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

405179 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

408648 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 
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418943 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
34 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra a) "nenhuma das alternativas está correta". A 
Teoria dos 4 Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, de Piaget, afirma que o 
desenvolvimento ocorre em quatro etapas, e não em duas, como previsto na 
questão. Além das duas apresentadas (sensorial-motor e pré-operatório), se 
adicionam ao bojo da Teoria os estágios de operações concretas e formais. 

405179 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

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

408888 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

397254 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

447908 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

447908 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

404679 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

405544 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

420091 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

446780 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

407679 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

427251 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

401705 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

427255 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

533920 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

425786 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

419531 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

399496 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

395774 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 
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424904 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

629980 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

415794 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

428151 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

395238 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

397852 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

425165 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

408254 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

444932 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

426769 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

410239 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

414575 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

448163 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

444881 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

426408 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

424482 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

521216 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

438395 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

411476 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

428629 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

442481 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 
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413631 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

442942 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

447658 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

411110 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

407184 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

408648 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

408648 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

395238 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
46 INDEFERIDO 

A afirmativa b) é FALSA, pois, em nenhum momento do texto, o autor elenca as 
causas da inflação em um país, e sim algumas de suas características. 

451128 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
50 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

444435 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
50 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

418147 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
n/i INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

398331 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

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

511965 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

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

444351 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

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

404907 
PROFESSOR (a) DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
n/i INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

408930 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois expressa a consequência do uso de ventilador 
e ar-condicionado devido às ondas de calor. 

398536 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

2 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é o que preceitua o artigo 3º, inciso I, da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB - Lei 9.394/96). 

408930 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

3 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA pois vapor d'agua não é um dos gases 
responsáveis pelo efeito estufa, cuja emissão, após o Protocolo de Kyoto, deve ser 
reduzida. 

437041 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

3 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA pois vapor d'agua não é um dos gases 
responsáveis pelo efeito estufa, cuja emissão, após o Protocolo de Kyoto, deve ser 
reduzida. 

693318 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

7 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois de acordo com o artigo 35-A da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB - Lei 9.394/96), a Base Nacional Comum 
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Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme 
diretrizes do Conselho Nacional de Educação. 

413468 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

7 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois de acordo com o artigo 35-A da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB - Lei 9.394/96), a Base Nacional Comum 
Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme 
diretrizes do Conselho Nacional de Educação. 

413468 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

7 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois refere-se às florestas tropicais, e não ao clima 
tropical. 

398536 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

7 INDEFERIDO 
As diretrizes da LDB constavam como tópicos a serem abordados no edital deste 
Certame. 

420268 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois delimita seu enunciado ao clima tropical, que 
apresenta inverno e verão bem definidos por seus índices pluviométricos. 

398536 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a tundra está presente nas regiões do polo 
norte. 

427750 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

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

427750 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 

408930 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 

416419 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 

441016 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 

437041 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 

425747 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 

420268 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
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em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 

444538 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 

395562 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 

410876 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 

532934 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 

423886 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 

414988 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 

693318 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 

693318 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 

407317 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 

614542 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 
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405334 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 

413468 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 

445305 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 

445343 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

11 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". A Taiga, 
conforme bibliografia vigente, encontra-se localizada no Hemisfério Norte, como 
em países da América do Norte, Europa e Ásia, ao contrário do que afirma a 
alternativa III. 

413468 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

13 INDEFERIDO 

A afirmativa I FALSA, pois dentre os fatores que beneficiaram a concentração 
industrial na região Sudeste no início do século XX, um deles é a concentração de 
mão de obra qualificada dos imigrantes, em sua maior parte, já qualificada para os 
serviços fabris. 

398536 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

15 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "descrição" foi utilizado no sentido de 
algo sob efeito de descrever, ou seja, latitudes e longitudes consistem na 
representação escrita de uma localização na terra. 

398536 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

15 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "descrição" foi utilizado no sentido de 
algo sob efeito de descrever, ou seja, latitudes e longitudes consistem na 
representação escrita de uma localização na terra. 

437041 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

16 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois na tundra há uma vegetação rasteira 
constituída de musgos, 
liquens e capins, favorecida pelo alto teor de umidade. 

407317 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

16 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a afirmativa descreve o significado da 
cartografia. 

413468 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

16 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a análise da representação plana dos 
aspectos naturais e artificiais de uma área da 
superfície de um planeta é feita pela cartografia. 

398536 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

16 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a afirmativa descreve o significado da 
cartografia. 

408930 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

20 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois tais aspectos relembram, e não obliteram, os 
princípios fundamentais da administração pública (decreto 
1.171/94, capítulo 1, seção II, inciso XIV (todas as alíneas). 

439807 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois afirma que ocorrem principalmente na Europa 
e América do Norte, e não exclusivamente. 
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413468 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

27 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois até o início da década de 1930, no Brasil, o 
espaço geográfico brasileiro foi estruturado ao redor do modelo primário-
exportador. 

414988 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

28 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois utiliza o termo "região" no sentido de "área" ou 
"localização". 

437041 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

29 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". Na 
afirmativa III consta que no espaço natural não existem consequências decorrentes 
das ações humanas, sendo uma afirmação falsa. 

441016 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

29 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". Na 
afirmativa III consta que no espaço natural não existem consequências decorrentes 
das ações humanas, sendo uma afirmação falsa. 

395562 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

29 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". Na 
afirmativa III consta que no espaço natural não existem consequências decorrentes 
das ações humanas, sendo uma afirmação falsa. 

427750 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

29 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". Na 
afirmativa III consta que no espaço natural não existem consequências decorrentes 
das ações humanas, sendo uma afirmação falsa. 

398435 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

29 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". Na 
afirmativa III consta que no espaço natural não existem consequências decorrentes 
das ações humanas, sendo uma afirmação falsa. 

407317 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

29 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". Na 
afirmativa III consta que no espaço natural não existem consequências decorrentes 
das ações humanas, sendo uma afirmação falsa. 

405334 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

29 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". Na 
afirmativa III consta que no espaço natural não existem consequências decorrentes 
das ações humanas, sendo uma afirmação falsa. 

413468 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

29 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser letra b) "Está correta a afirmativa I, apenas". Na 
afirmativa III consta que no espaço natural não existem consequências decorrentes 
das ações humanas, sendo uma afirmação falsa. 

444538 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

34 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois as correntezas marinhas também podem ser 
fontes de energia mare motriz. 

408930 
PROFESSOR (a) DE GEOGRAFIA (DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

48 INDEFERIDO 
A afirmativa c) é VERDADEIRA, pois de acordo com o texto, os chineses já 
perfuravam poços usando hastes de bambu em 347 a.C. 

427108 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
6 INDEFERIDO A utilização do termo "Palestina" não prejudica o entendimento da afirmativa. 

444521 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
9 INDEFERIDO 

A afirmativa ateve-se ao conceito de avaliação na perspectiva do ensino. Dessa 
forma, a questão encontra-se clara e coerente. 

397450 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
12 INDEFERIDO 

A alternativa II é VERDADEIRA, pois o Mercantilismo refere-se ao conjunto de 
políticas econômicas adotado pelas monarquias absolutistas entre os séculos XV 
e XVIII. 

397181 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não expressa que apenas os nobres 
participaram da Primeira Cruzada. 
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406581 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o artigo 26, parágrafo 5º da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (LDB - Lei 9.394/96) informa que o ensino da língua inglesa 
será ofertado a partir do sexto ano. 

417835 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
17 DEFERIDO 

ANULADA Apenas a assertiva III é verdadeira, não havendo alternativa compatível 
com essa resposta na questão. 

406581 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
17 DEFERIDO 

ANULADA Apenas a assertiva III é verdadeira, não havendo alternativa compatível 
com essa resposta na questão. 

444521 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
17 DEFERIDO 

ANULADA Apenas a assertiva III é verdadeira, não havendo alternativa compatível 
com essa resposta na questão. 

427108 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
17 DEFERIDO 

ANULADA Apenas a assertiva III é verdadeira, não havendo alternativa compatível 
com essa resposta na questão. 

444521 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
17 DEFERIDO 

ANULADA Apenas a assertiva III é verdadeira, não havendo alternativa compatível 
com essa resposta na questão. 

618313 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
17 DEFERIDO 

ANULADA Apenas a assertiva III é verdadeira, não havendo alternativa compatível 
com essa resposta na questão. 

411208 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
17 DEFERIDO 

ANULADA Apenas a assertiva III é verdadeira, não havendo alternativa compatível 
com essa resposta na questão. 

449959 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
17 DEFERIDO 

ANULADA Apenas a assertiva III é verdadeira, não havendo alternativa compatível 
com essa resposta na questão. 

408077 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
17 DEFERIDO 

ANULADA Apenas a assertiva III é verdadeira, não havendo alternativa compatível 
com essa resposta na questão. 

450574 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
17 DEFERIDO 

ANULADA Apenas a assertiva III é verdadeira, não havendo alternativa compatível 
com essa resposta na questão. 

415367 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
17 DEFERIDO 

ANULADA Apenas a assertiva III é verdadeira, não havendo alternativa compatível 
com essa resposta na questão. 

397450 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
17 DEFERIDO 

ANULADA Apenas a assertiva III é verdadeira, não havendo alternativa compatível 
com essa resposta na questão. 

417954 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
17 DEFERIDO 

ANULADA Apenas a assertiva III é verdadeira, não havendo alternativa compatível 
com essa resposta na questão. 

411347 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
17 DEFERIDO 

ANULADA Apenas a assertiva III é verdadeira, não havendo alternativa compatível 
com essa resposta na questão. 

408236 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
17 DEFERIDO 

ANULADA Apenas a assertiva III é verdadeira, não havendo alternativa compatível 
com essa resposta na questão. 

411514 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
17 DEFERIDO 

ANULADA Apenas a assertiva III é verdadeira, não havendo alternativa compatível 
com essa resposta na questão. 

397181 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
17 DEFERIDO 

ANULADA Apenas a assertiva III é verdadeira, não havendo alternativa compatível 
com essa resposta na questão. 

401988 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
17 DEFERIDO 

ANULADA Apenas a assertiva III é verdadeira, não havendo alternativa compatível 
com essa resposta na questão. 

411208 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
19 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois no contexto mercantilista, o protecionismo 
estimulava buscar um saldo comercial favorável, em outras palavras: exportar mais 
do que importar. 
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415367 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
19 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois não sendo efetivado o financiamento público, 
é dever da gestão democrática a luta para sua conquista. 

397450 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
19 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois não sendo efetivado o financiamento público, 
é dever da gestão democrática a luta para sua conquista. 

397450 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
24 INDEFERIDO 

A alternativa I é FALSA, pois após ser nomeado presidente em 1930, Getúlio 
Vargas procurou modernizar a economia brasileira. Para isso, criou importantes 
obras de infraestrutura, estimulou a industrialização e a substituição da mão-de-
obra imigrante pela nacional. A alternativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com os elementos da didática e os diferentes métodos de ensino. 

397450 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a Revolta da Chibata foi um movimento de 
cunho social realizado pelos marinheiros brasileiros em 1910, no Rio de Janeiro. 

411514 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
26 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

411514 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
26 INDEFERIDO 

A alternativa II é VERDADEIRA, pois a Quarta Cruzada foi impulsionada pelo 
interesse comercial, uma vez que os cristãos saquearam Constantinopla e não o 
Egito. 

410830 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois informa que no ano seguinte à Proclamação 
da República os castigos aos marinheiros voltaram a serem cometidos, e não que 
a Revolta da Chibata ocorreu um ano após da Revolta dos Marinheiros. 

410264 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
27 INDEFERIDO 

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

406581 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
29 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta". A 
afirmativa II é FALSA, uma vez que o desentendimento que culminou na Segunda 
Cruzada foi esteve relacionado a Conrado III, da Germânia, e não com Conrado II. 

444521 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
29 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta". A 
afirmativa II é FALSA, uma vez que o desentendimento que culminou na Segunda 
Cruzada foi esteve relacionado a Conrado III, da Germânia, e não com Conrado II. 

449959 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
29 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta". A 
afirmativa II é FALSA, uma vez que o desentendimento que culminou na Segunda 
Cruzada foi esteve relacionado a Conrado III, da Germânia, e não com Conrado II. 

411208 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
29 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta". A 
afirmativa II é FALSA, uma vez que o desentendimento que culminou na Segunda 
Cruzada foi esteve relacionado a Conrado III, da Germânia, e não com Conrado II. 

397450 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
29 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta". A 
afirmativa II é FALSA, uma vez que o desentendimento que culminou na Segunda 
Cruzada foi esteve relacionado a Conrado III, da Germânia, e não com Conrado II. 

417954 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
29 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta". A 
afirmativa II é FALSA, uma vez que o desentendimento que culminou na Segunda 
Cruzada foi esteve relacionado a Conrado III, da Germânia, e não com Conrado II. 
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411514 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
29 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta". A 
afirmativa II é FALSA, uma vez que o desentendimento que culminou na Segunda 
Cruzada foi esteve relacionado a Conrado III, da Germânia, e não com Conrado II. 

411514 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
29 DEFERIDO 

O novo gabarito passa a ser a letra "a) Nenhuma afirmativa está correta". A 
afirmativa II é FALSA, uma vez que o desentendimento que culminou na Segunda 
Cruzada foi esteve relacionado a Conrado III, da Germânia, e não com Conrado II. 

397450 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
32 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o fato importante do Período Arcaico da 
história grega foi a expansão colonial decorrente da procura de novas terras e 
alimentos fora da Grécia, resultando na fundação de diversas colônias na costa dos 
mares Mediterrâneo, Egeu e Negro. 

410264 
PROFESSOR (a) DE HISTÓRIA (DO 6º AO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
39 INDEFERIDO A alternativa b) É FALSA, pois 377 - 95 - 125 = 157. 

421788 
PROFESSOR (a) DE INGLÊS (DO 6º AO 9º 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
3 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, o trecho "to read for", em português significa: 
estudar para. 

421788 
PROFESSOR (a) DE INGLÊS (DO 6º AO 9º 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
3 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, o trecho "to read for", em português significa: 
estudar para. 

449825 
PROFESSOR (a) DE INGLÊS (DO 6º AO 9º 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
3 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, o trecho "to read for", em português significa: 
estudar para. 

421788 
PROFESSOR (a) DE INGLÊS (DO 6º AO 9º 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o trecho em português significa ler em voz 
alta. 

421788 
PROFESSOR (a) DE INGLÊS (DO 6º AO 9º 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
11 INDEFERIDO 

A questão está clara e coerente, abordando temas que constam em edital 
(Comunicação oral e Leitura e interpretação de textos em inglês). 

449825 
PROFESSOR (a) DE INGLÊS (DO 6º AO 9º 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
11 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

430893 
PROFESSOR (a) DE INGLÊS (DO 6º AO 9º 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois "there are no flies on him" se trata de uma 
expressão que indica que alguém não é facilmente enganado. 

421788 
PROFESSOR (a) DE INGLÊS (DO 6º AO 9º 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
21 INDEFERIDO 

A questão está clara e coerente, abordando temas que constam em edital 
(Comunicação oral e Leitura e interpretação de textos em inglês). 

437197 
PROFESSOR (a) DE INGLÊS (DO 6º AO 9º 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois de acordo com o texto, junto da massa ainda é 
necessário acrescentar os ovos 

448467 
PROFESSOR (a) DE INGLÊS (DO 6º AO 9º 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
34 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois são listados os ingredientes que 
frequentemente compreendem o alimento. 

406505 
PROFESSOR (a) DE INGLÊS (DO 6º AO 9º 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
34 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois são listados os ingredientes que 
frequentemente compreendem o alimento. 

437197 
PROFESSOR (a) DE INGLÊS (DO 6º AO 9º 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
34 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois são listados os ingredientes que 
frequentemente compreendem o alimento. 

631249 
PROFESSOR (a) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL) 

n/i INDEFERIDO 
Todo o procedimento para devolução da inscrição está disposto no capítulo 7.D, do 
edital de Rio Largo. 

442203 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
1 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 
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427412 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o termo "conforma" foi utilizado de forma clara 
no sentido de "dar ou adquirir forma". 

402445 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa II da questão 01 é FALSA pois a avaliação da aprendizagem no Ensino 
Fundamental não deve se basear nessa diretriz. Já a afirmativa III da questão 07 é 
VERDADEIRA, pois a comunicação linguística compreende o conjunto de sinais 
falados, escritos, ou gesticulados, e, ao ser desenvolvida, é um dos principais 
responsáveis pelo processo de 
desenvolvimento da criança surda. 

419248 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
3 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois afirma as maneiras em que a sexualidade 
infantil é expressa por crianças. 

427412 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
3 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois afirma as maneiras em que a sexualidade 
infantil é expressa por crianças. 

444204 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
3 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois afirma as maneiras em que a sexualidade 
infantil é expressa por crianças. 

444796 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à 
criança e ao adolescente o direito à igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola. Além disso, a alternativa II é FALSA, pois é preferível que 
as atividades escolares de alfabetização e letramento sejam realizadas com textos 
simples, divertidos e lúdicos. 

414255 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o que o aluno pode aprender em determinado 
momento da escolaridade depende das possibilidades 
delineadas pelas formas de pensamento de que dispõe naquela fase de 
desenvolvimento, dos conhecimentos que já 
construiu anteriormente e do ensino que recebe. 

427161 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois afirma que o profissional alfabetizador, 
independentemente de qual, deve adequar os textos aos educandos, sejam eles 
adultos ou crianças. 

395929 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
7 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a comunicação linguística compreende o 
conjunto de sinais falados, escritos, ou gesticulados, e, ao ser desenvolvida, é um 
dos principais responsáveis pelo processo de 
desenvolvimento da criança surda. 

415026 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
7 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a comunicação linguística compreende o 
conjunto de sinais falados, escritos, ou gesticulados, e, ao ser desenvolvida, é um 
dos principais responsáveis pelo processo de 
desenvolvimento da criança surda. 

408342 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
7 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a comunicação linguística compreende o 
conjunto de sinais falados, escritos, ou gesticulados, e, ao ser desenvolvida, é um 
dos principais responsáveis pelo processo de 
desenvolvimento da criança surda. 

412841 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
9 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois está em desacordo com o artigo 11, inciso I, da Lei de 
Diretrizes e Bases na Educação (LDB - Lei 9.394/96). 
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406628 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA pois o pensamento também pode ser expresso por 
meios não verbais, como mímicas e gestos. 

420375 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o fato de cada som ser representado por uma 
letra é um dos princípios básicos do sistema de 
escrita. 

427620 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o fato de cada som ser representado por uma 
letra é um dos princípios básicos do sistema de 
escrita. 

446624 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o fato de cada som ser representado por uma 
letra é um dos princípios básicos do sistema de 
escrita. 

446624 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois, além das experiências do sujeito, não há outra 
forma de que haja o desenvolvimento psicomotor. 

427312 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
13 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

417614 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
13 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

444094 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
13 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

507830 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
13 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

446624 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
13 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA pois o termo "garante" foi empregado no sentido de 
"assegurar". 

402986 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "comprometimento" foi utilizado de 
forma clara no sentido de "compromisso". 

402986 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "comprometimento" foi utilizado de 
forma clara no sentido de "compromisso". 

420413 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o desenvolvimento intelectual está, de fato, 
relacionado ao desenvolvimento psicomotor. 

412492 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
19 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRO, pois está de acordo com o capítulo I, seção II, 
inciso XIV, alínea "b", do Decreto nº 1.171/94. 

412829 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois textos são caracterizados por frases e palavras, 
nesse caso "ovos", que transmitem uma mensagem. 

402696 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o educando deve compreender que um texto 
não tem um tamanho definido, podendo ser grande ou pequeno. 

397269 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois textos são caracterizados por frases e palavras, 
nesse caso "ovos", que transmitem uma mensagem. 

427620 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o artigo 53-A do Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 

412829 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
22 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois nas crianças que possuem paralisia cerebral, 
é possível perceber o comprometimento nas funções neurovegetativas, não sendo 
abordado no enunciado a ciência que estuda tais fenômenos. 
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418892 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é possível identificar a existência de várias 
crianças com surdez, de acordo com os diferentes graus de perda da audição. 

395929 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
25 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o artigo 12, incisos I a VI, 
da Lei de Diretrizes e Bases na Educação (LDB - Lei 9.394/96). 

422680 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a interdisciplinaridade, ou seja, a capacidade 
de estabelecer relações entre duas ou mais disciplinas, propicia o diálogo entre 
diferentes conteúdos programáticos. 

419507 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois essa aprendizagem condicionada está de 
acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

438857 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois evitar utilizar jogos e brincadeiras não condiz com as 
atribuições do professor do Ensino Fundamental. 

444796 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o artigo 10º, inciso VI, da 
Lei de Diretrizes e Bases na Educação (LDB - Lei 9.394/96). 

444204 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
29 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

415026 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não exclui ou discrimina que apenas o 
desenvolvimento motor é afetado na paralisia cerebral. 

420375 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não exclui ou discrimina que apenas o 
desenvolvimento motor é afetado na paralisia cerebral. 

446697 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não exclui ou discrimina que apenas o 
desenvolvimento motor é afetado na paralisia cerebral. 

420375 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não exclui ou discrimina que apenas o 
desenvolvimento motor é afetado na paralisia cerebral. 

397580 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não exclui ou discrimina que apenas o 
desenvolvimento motor é afetado na paralisia cerebral. 

397580 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não exclui ou discrimina que apenas o 
desenvolvimento motor é afetado na paralisia cerebral. 

416130 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
29 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

427550 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
29 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

412492 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não exclui ou discrimina que apenas o 
desenvolvimento motor é afetado na paralisia cerebral. 

395929 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
30 INDEFERIDO 

Assim como postulado no recurso do (a) candidato(a), para Piaget a fala não é 
inata, logo o gabarito está correto. 

444094 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

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

416130 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois para Piaget, a fala não é inata, mas construída na 
coletividade, a partir da experiência. 

427550 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
30 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 
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412841 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
31 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois está em desacordo com o artigo 11, inciso III, da Lei 
de Diretrizes e Bases na Educação (LDB - Lei 9.394/96). 

443266 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
31 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois uma criança com pais surdos que utilizam a 
língua de sinais desde o nascimento dela, o desenvolvimento da língua irá seguir o 
mesmo curso que o desenvolvimento da fala em crianças ouvintes. 

406628 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
31 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o termo "essencialmente" foi utilizado no 
sentido de "ser próprio de algo ou alguém", nesse caso, o do desenvolvimento da 
comunicação. 

444796 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
33 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está em sintonia com a gestão da educação 
escolar. 

403742 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
34 INDEFERIDO 

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

427412 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
34 INDEFERIDO 

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

443836 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
34 INDEFERIDO 

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

526086 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
37 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

420375 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

398504 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

396009 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

402159 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

395221 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

515856 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

448703 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

527422 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

418892 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

515354 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

412579 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

447696 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 



Página 140 de 142 | Respostas aos recursos das provas objetivas do concurso para a Prefeitura de Rio Largo – AL (provas aplicadas em 04/08/2019) 

INSC CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

420413 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

418731 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

401584 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

444870 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

395231 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

397580 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

417614 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

703843 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

446511 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

444204 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

418297 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

415026 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

396269 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

433436 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

396314 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

411549 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

433398 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

401263 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

395495 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

396269 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

633971 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 
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436234 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

402701 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

411723 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

446680 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

442854 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

412829 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

416130 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

446383 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

446383 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

406628 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

398045 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

406628 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
39 DEFERIDO ANULADA A questão apresenta 2 respostas possíveis ("B" e "D"). 

397269 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
40 INDEFERIDO A afirmativa c) aborda o tema "multiplicação", previsto em edital. 

448703 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
50 INDEFERIDO 

A afirmativa d) é VERDADEIRA, pois utiliza a expressão "procura esclarecer ao 
leitor" no sentido de esforçar-se para tal objetivo. Ainda, de acordo com o texto, 
inflação é um aumento contínuo e generalizado dos preços em uma economia e 
a hiperinflação é um aumento contínuo e generalizado dos preços em uma 
proporção muito maior. 

395929 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
50 INDEFERIDO 

A afirmativa c) é FALSA, pois os termos "inflação" e "hiperinflação" não são 
sinônimos, e suas diferenças são apontadas no texto. 

443266 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
50 INDEFERIDO 

A afirmativa c) é FALSA, pois o texto aponta as diferenças entre inflação e 
hiperinflação. 

442986 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

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

411111 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

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

427449 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 
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427620 
PROFESSOR (a) DO 1° AO 5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
n/i INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

414829 PSICÓLOGO (A) n/i INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

441864 PSICÓLOGO (A) n/i INDEFERIDO 
Todo o procedimento para devolução da inscrição está disposto no capítulo 7.D, do 
edital de Rio Largo. 

441864 PSICÓLOGO (A) n/i INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

427660 VETERINÁRIO (A) 9 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser a letra "b) Está correta a afirmativa I, apenas". Existem 
evidências que a cinomose pode infectar outros animais como focas e furões. 

429831 VETERINÁRIO (A) 9 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser a letra "b) Está correta a afirmativa I, apenas". Existem 
evidências que a cinomose pode infectar outros animais como focas e furões. 

415311 VETERINÁRIO (A) 9 DEFERIDO 
O novo gabarito passa a ser a letra "b) Está correta a afirmativa I, apenas". Existem 
evidências que a cinomose pode infectar outros animais como focas e furões. 

401613 VETERINÁRIO (A) 10 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois a camada de gordura situa-se na derme, nas 
aves. 

430312 VETERINÁRIO (A) 14 INDEFERIDO A assertiva III é VERDADEIRA, pois cita corretamente as características da Raiva. 

401613 VETERINÁRIO (A) 21 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois nas aves a gordura armazenada na derme atua 
tanto como isolante térmico quanto para nutrição. 

445667 VETERINÁRIO (A) n/i DEFERIDO Candidato (a), verifique seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

517855 VIGIA 3 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

397183 VIGIA 10 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois a qualificação pessoal na prestação dos serviços é 
um fator que afeta a avaliação de qualidade do atendimento. 

413734 VIGIA 10 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois a qualificação pessoal na prestação dos serviços é 
um fator que afeta a avaliação de qualidade do atendimento. 

397183 VIGIA 15 INDEFERIDO A assertiva II é FALSA, pois a defesa pessoal compõe-se de técnicas de REAÇÃO. 

688023 VIGIA 15 INDEFERIDO A assertiva II é FALSA, pois a defesa pessoal compõe-se de técnicas de REAÇÃO. 

413734 VIGIA 15 INDEFERIDO A assertiva II é FALSA, pois a defesa pessoal compõe-se de técnicas de REAÇÃO. 

396198 VIGIA 30 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a qualidade no atendimento 
e satisfação do cliente. 

688023 VIGIA 30 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a qualidade no atendimento 
e satisfação do cliente. 

397814 VIGIA n/i INDEFERIDO 
Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise 
e resposta do recurso por parte da banca. 

 


