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PREFEITURA DE LAJEDO (PE) 

RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS APLICADAS EM 13/02/2022 E 20/02/2022 
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL Nº 01/2019, PUBLICADO EM 02 DE DEZEMBRO DE 2019 

 
Das retificações do gabarito preliminar. 
 

CARGO QUESTÃO GABARITO DEFINITIVO 

ASSISTENTE SOCIAL 41 B 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 25 D 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 31 C 

COVEIRO (A) 31 C 

COZINHEIRO (A) 31 C 

EDUCADOR (A) FÍSICO 41 B 

ENFERMEIRO (A) 44 B 

ENGENHEIRO (A) CIVIL 41 B 

NUTRICIONISTA 22 C 

NUTRICIONISTA 41 B 

ODONTÓLOGO (A) 41 B 

PROFESSOR (A) DE EF II - GEOGRAFIA 11 B 

PROFESSOR (A) DE EF II - HISTÓRIA 9 B 

PSICÓLOGO (A) 41 B 

TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM 5 B 

TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA 15 A 

TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA 16 C 

 
Das respostas aos recursos. 
 

ID CARGO QUESTÃO RESULTADO MUDANÇA RESPOSTA 

34430 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
1 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 1 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é VERDADEIRA 
e está de acordo com tema propriamente previsto em edital para o referido cargo (animais 
peçonhentos). 
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34429 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
4 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 4 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é VERDADEIRA 
e está de acordo com tema propriamente previsto em edital para o referido cargo (viroses, 
verminoses e bacterioses). 

34423 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
5 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 5 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é VERDADEIRA, 
pois apresenta informações de acordo com a Esquistossomose Mansônica e dermatite 
cercariana, sem haver a especificação da quantidade de dias de duração da infecção. 

34679 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
5 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 5 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é VERDADEIRA, 
estando clara e coerente. Não houve erro de concordância nominal, uma vez que a ordem 
das concordâncias é mantida (esporos - presentes). A palavra “alimento” não precisa 
concordar com Botulismo e nem com esporos, uma vez que se refere apenas ao local onde 
está ocorrendo a ação. 

34681 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
6 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 6 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é FALSA, pois 
o trecho “aos acidentes domésticos e de trânsito, exclusivamente” torna a assertiva 
incorreta. Ademais, a estrutura da frase não prejudica o entendimento do sentido geral da 
proposição. 

34695 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
9 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 9 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é VERDADEIRA, 
pois traz proposições corretas. A afirmativa não considerou afta como a mesma doença que 
a candidíase, mas sim como um sintoma da última, que a caracteriza. 

34431 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
10 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 10 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é FALSA, 
possuindo um dos temas elencados no edital do presente certame e cargo (viroses). 

34434 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
12 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 12 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é 
VERDADEIRA, pois enumera os sintomas provenientes da ascaridíase. Nesse sentido, a 
anorexia (distúrbio alimentar) figura como um dos sintomas bem conhecidos de quadros de 
ascaridíase. FONTES: https://bit.ly/3Hu31SN e https://bit.ly/3wd6wKp. 

34654 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
12 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 12 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é 
VERDADEIRA, pois enumera os sintomas provenientes da ascaridíase. Nesse sentido, a 
anorexia (distúrbio alimentar) figura como um dos sintomas bem conhecidos de quadros de 
ascaridíase. FONTES: https://bit.ly/3Hu31SN e https://bit.ly/3wd6wKp. 

34432 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
13 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa III da questão 13 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é 
VERDADEIRA, possuindo temas elencados em edital do presente certame e cargo (viroses, 
verminoses e bacterioses). 

34683 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
13 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa III da questão 13 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é 
VERDADEIRA, não sendo falsa, como indicado no recurso analisado. FONTE: 

34433 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
16 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 16 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é 
VERDADEIRA, pois as informações relacionadas ao mecanismo de ação do veneno nas 
vítimas de acidentes com serpentes. É importante ressaltar que a afirmativa não postulou 
nenhuma informação sobre os procedimentos para prestação de socorro às vítimas, apenas 



CONCURSO PÚBLICO PARA A PREFEITURA DE LAJEDO (PE) • EDITAL Nº 01/2019, PUBLICADO EM 02 DE DEZEMBRO DE 2019 

Página 3 de 33 • Respostas aos recursos das provas objetivas aplicadas em 13/02/2022 e 20/02/2022 

ID CARGO QUESTÃO RESULTADO MUDANÇA RESPOSTA 

indicando que, quando ocorre um acidente com serpentes, o mecanismo de ação do veneno 
variam entre serpentes. 

34684 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
17 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 17 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é 
VERDADEIRA, estando clara e coerente. Em saúde, choque refere-se a um quadro do 
paciente bem descrito e conhecido, sendo, portanto, necessário interpretar as informações 
postuladas na afirmativa à luz dos conhecimentos relacionados ao tema da questão. 

34685 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
25 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 25 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é FALSA, pois 
a fibrose cística é uma doença genética, não uma DST, estando a questão clara e coerente. 
Ademais, a questão está de acordo com o Guia de Bolso de Doenças Infecciosas e 
Parasitárias do Ministério da Saúde do Brasil, com a questão, portanto, possuindo o texto 
integral do que foi reportado inicialmente no Guia. 

34459 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
27 INDEFERIDO n/a 

A assertiva I da questão 27 da prova de Agente de Combate às Endemias (Nível Médio, 
aplicada no dia 20/02/2022, no turno da manhã) é VERDADEIRA, pois de fato é proibido ao 
servidor público apropriar-se de bens públicos sem autorização ou de forma contrária à 
legislação vigente, como determinado no Decreto nº 1.171, DE 1994, Seção III, XV, l; no 
Código Penal Brasileiro, Título XI, Capítulo I, Art. 312; e Art. 37 da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Existe sim a hipótese em que um servidor pode obter para si 
um bem público, quando este for doado ou quando for descartado, por exemplo. 

34419 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
31 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 31 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é FALSA, pois 
9% multiplicado por 17% equivale a 1,53%, não 0,0153. 

34417 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
34 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 34 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é 
VERDADEIRA, pois nunca e jamais são advérbios de tempo. Ressalta-se que a afirmativa não 
delimitou que tais advérbios eram EXCLUSIVAMENTE pertencentes a categoria de tempo. 

34657 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
34 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 34 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é 
VERDADEIRA, pois nunca e jamais são advérbios de tempo. Ressalta-se que a afirmativa não 
delimitou que tais advérbios eram EXCLUSIVAMENTE pertencentes a categoria de tempo. 

34435 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
35 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 35 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é 
VERDADEIRA, papagaio é considerado um substantivo (“classe de palavras com que se 
denominam os seres, animados ou inanimados, concretos ou abstratos, os estados, as 
qualidades, as ações”). Ademais, a afirmativa não indica que “menino”, “papagaio” e 
“mulher” são seres da mesma espécies, sendo, apenas, substantivos. Ainda, a afirmativa 
indica que as palavras que nomeiam seres de uma mesma espécie são consideradas como 
substantivo. Dessa forma, as ideias expostas são diferentes e não devem ser feitas 
extrapolações ao originalmente postulado na afirmativa. 

34457 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
35 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 35 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é 
VERDADEIRA, papagaio é considerado um substantivo (“classe de palavras com que se 
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denominam os seres, animados ou inanimados, concretos ou abstratos, os estados, as 
qualidades, as ações”). 

34655 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
35 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 35 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é 
VERDADEIRA, papagaio é considerado um substantivo (“classe de palavras com que se 
denominam os seres, animados ou inanimados, concretos ou abstratos, os estados, as 
qualidades, as ações”). Ademais, a afirmativa não indica que “menino”, “papagaio” e 
“mulher” são seres da mesma espécies, sendo, apenas, substantivos. Ainda, a afirmativa 
indica que as palavras que nomeiam seres de uma mesma espécie são consideradas como 
substantivo. Dessa forma, as ideias expostas são diferentes e não devem ser feitas 
extrapolações ao originalmente postulado na afirmativa. 

34658 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
37 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 37 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é 
VERDADEIRA, pois “flor” é considerada, nesse caso, uma palavra radical. 

34659 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
37 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 37 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é 
VERDADEIRA, pois “flor” é considerada, nesse caso, uma palavra radical. 

34653 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
47 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa III da questão 47 do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS é FALSA, pois 
o trecho “é a certeza de que teremos sucesso” torna a assertiva incorreta, visto que tal 
“certeza” não é apresentada no texto e, portanto, representa uma extrapolação das ideias 
da autora. Ademais, a construção da afirmativa está clara e coerente, fornecendo todos os 
meios para que os/as candidatos/as pudessem interpretar e responder corretamente com 
base nas informações presentes no texto. 

34471 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
50 INDEFERIDO n/a 

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

34415 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
n/i INDEFERIDO n/a 

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

34422 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
n/i INDEFERIDO n/a 

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

34481 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
n/i INDEFERIDO n/a 

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

34482 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
n/i INDEFERIDO n/a 

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

34452 ASSISTENTE SOCIAL 9 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 9 da prova do cargo de ASSISTENTE SOCIAL (Nível Superior, 
aplicada no dia 13/02/2022, à tarde) é FALSA, pois o trecho “é sempre uma atitude 
favorável” torna a assertiva incorreta, visto que as recomendações contrárias à legislação 
vigente, aos objetivos da entidade e aos princípios da Administração Pública NÃO devem ser 
acatados. Entre os significados possível do verbo “acatar”, incluem-se os de “obedecer” e 
“cumprir”. Destaca-se, ainda, que esse verbo tem como sinônimos os termos “cumprir, 
obedecer e aceitar”. Por fim, é evidente que o sentido da afirmativa em análise está claro e 
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coerente, partindo do princípio de que o sentido de acatar empregado na afirmativa foi 
“obedecer, cumprir”. Dessa forma, NÃO é sempre favorável obedecer e/ou cumprir todas 
as sugestões dos usuários do serviço público. 

34734 ASSISTENTE SOCIAL 41 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A afirmativa I da questão 41 da disciplina de Matemática presente na prova de Assistente 
Social (cargos de Nível Superior, aplicada no 13/02/2022, à tarde) é VERDADEIRA, pois o 
resultado do problema é dado por: 4/3 x Pi x r³ = 4/3 * 3,14 * 15³ = 14.130 m³ > 14.115 m³. 

34486 ASSISTENTE SOCIAL 47 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa III da questão 47 da prova do cargo de ASSISTENTE SOCIAL é VERDADEIRA, pois, 
no texto, a opinião da autora está claramente posta, com todas as alternativas e sugestões 
sendo endereçadas de forma clara, o que permite que os/as leitores/as entendam a posição 
da autora. 

34463 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 1 INDEFERIDO n/a 
A questão 1 da prova de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) está relacionada ao tópico presente 
no edital na categoria de conhecimentos específicos: matemática financeira. 

34558 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 1 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa I da questão 1 do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) é VERDADEIRA, pois 
o montante é dado por: R$ 12.800,00 * ((1 + 2,40%) ^ 6) = R$ 14.757,40. 

34632 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 2 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 2 da prova de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) é VERDADEIRA, pois 
está de acordo com o conceito de material definido pelo Art. 3° do decreto n° 99.658/1990. 
Ainda, entidades públicas federais são entidades públicas, o que mantém o sentido correto 
da afirmativa. 

34421 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 4 INDEFERIDO n/a 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

34592 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 10 INDEFERIDO n/a 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

34575 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 14 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa III da questão 14 da prova de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) é FALSA, pois uma 
estimativa análoga não envolve parâmetros, cálculos e nem informações detalhadas, 
contrariando o que está postulado na afirmativa. 

34576 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 16 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa II da questão 16 da prova de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) é FALSA, pois o 
trecho “garante que terá sucesso no alcance de todos os seus objetivos SEMPRE” torna a 
assertiva incorreta, visto que todo plano inclui riscos. 

34677 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 16 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa II da questão 16 da prova de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) é FALSA, pois o 
trecho “garante que terá sucesso no alcance de todos os seus objetivos SEMPRE” torna a 
assertiva incorreta, visto que todo plano inclui riscos. 

34585 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 19 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa I da questão 19 da prova de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) é FALSA, pois o 
trecho “POIS É NESSA FASE QUE OS OBJETIVOS SERÃO DEFINIDOS E SÃO REALIZADAS 
PESQUISAS E ESTUDOS” torna a assertiva incorreta. 
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34678 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 19 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa I da questão 19 da prova de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) é FALSA, pois o 
trecho “POIS É NESSA FASE QUE OS OBJETIVOS SERÃO DEFINIDOS E SÃO REALIZADAS 
PESQUISAS E ESTUDOS” torna a assertiva incorreta. 

34418 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 22 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa II da questão 22 da prova de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) é VERDADEIRA, 
pois o abrigo está relacionado a necessidade fisiológica de descanso e segurança. FONTE: 
https://bit.ly/3th7vr7. 

34578 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 23 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 23 da prova de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) é VERDADEIRA, 
pois o abrigo está relacionado a necessidade fisiológica de descanso e segurança. Dessa 
forma, é possível entender que a segurança também está relacionada à base da pirâmide 
de Maslow. FONTE: https://bit.ly/3th7vr7. 

34579 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 25 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “d) As duas 
afirmativas são 

falsas”. 

A assertiva I da QUESTÃO 25 do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) (de Nível MÉDIO, 
aplicada em 20/02/2022, de MANHÃ), que aborda o tema INFORMÁTICA / Microsoft Excel, 
é FALSA, pois a sintaxe correta da função em análise pede o uso do ponto-e-vírgula quando 
aplicada ao Microsoft Excel em Língua Portuguesa. Assim, a função correta seria: 
=E(A2>1;A2<100). 

34697 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 33 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa II da questão 33 da prova de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) é VERDADEIRA, 
pois o montante no período será dado por: 1,01¹² = 1,126825... * 1200 = R$ 1.352,20. 

34462 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 34 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa I da questão 34 da prova de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) é VERDADEIRA, pois 
sempre é advérbio de tempo no contexto da frase exemplificada. FONTES: 
https://bit.ly/3qNyYQh e https://bit.ly/3uaM8Y2. 

34633 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 34 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa I da questão 34 da prova de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) é VERDADEIRA, pois 
sempre é advérbio de tempo no contexto da frase exemplificada. FONTES: 
https://bit.ly/3qNyYQh e https://bit.ly/3uaM8Y2. 

34539 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 43 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa II da questão 43 da prova de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) é VERDADEIRA, 
pois a série em análise é a seguinte: 401, 409, 416, 441 e 458. A média desses valores 
corresponde a 401 + 409 + 416 + 441 + 458/5 = 425 

34581 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 47 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa III da questão 47 da prova de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) é FALSA, pois o 
trecho “É A CERTEZA QUE TEREMOS SUCESSO” torna a assertiva incorreta, visto que tal 
“certeza” não é apresentada no texto e, portanto, representa uma extrapolação das ideias 
da autora. 

34425 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) n/i INDEFERIDO n/a 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

34478 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) n/i INDEFERIDO n/a 
As provas foram elaboradas integralmente de acordo com os conteúdos e diretrizes 
postuladas em edital. 

34713 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) n/i INDEFERIDO n/a 
O (a) candidato (a) deve realizar o concurso obedecendo às regras do edital, inclusive no 
que se refere aos prazos de requisição de reembolso, atendimento especial e regras 
sanitárias. 
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34514 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 2 INDEFERIDO n/a 

A assertiva II da questão 2 da prova de conhecimentos específicos para o cargo de Auxiliar 
de Serviços Gerais (cargos de Nível Fundamental, aplicada em 20/02/2022, à tarde) é 
VERDADEIRA, pois de fato o poder bactericida da água sanitária a torna um eficiente agente 
de limpeza para os ambientes com animais domésticos. Embora diversos produtos químicos 
possam afetar a saúde e a pele dos animais domésticos, em momento algum a questão 
afirma que se deve permitir que os animais tenham contato direto com os produtos de 
limpeza. 

34529 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 5 INDEFERIDO n/a 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

34438 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 20 INDEFERIDO n/a 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. As respostas marcadas em gabarito não podem ser alteradas, 
de acordo com as orientações postuladas em edital. 

34625 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 30 INDEFERIDO n/a 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

34520 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 31 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “c) Apenas 
duas afirmativas 
estão corretas”. 

As assertivas I e III da QUESTÃO 31 da disciplina de Matemática, da prova de Conhecimentos 
Gerais para os cargos de Ensino Fundamental (aplicadas em 20/02/2022, à tarde, e presente 
na prova do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais) estão VERDADEIRAS. Assim, o gabarito da 
referida questão passa a ser a letra “c) Apenas duas afirmativas estão corretas”. 

34522 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 31 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “c) Apenas 
duas afirmativas 
estão corretas”. 

As assertivas I e III da QUESTÃO 31 da disciplina de Matemática, da prova de Conhecimentos 
Gerais para os cargos de Ensino Fundamental (aplicadas em 20/02/2022, à tarde, e presente 
na prova do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais) estão VERDADEIRAS. Assim, o gabarito da 
referida questão passa a ser a letra “c) Apenas duas afirmativas estão corretas”. 

34525 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 31 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “c) Apenas 
duas afirmativas 
estão corretas”. 

As assertivas I e III da QUESTÃO 31 da disciplina de Matemática, da prova de Conhecimentos 
Gerais para os cargos de Ensino Fundamental (aplicadas em 20/02/2022, à tarde, e presente 
na prova do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais) estão VERDADEIRAS. Assim, o gabarito da 
referida questão passa a ser a letra “c) Apenas duas afirmativas estão corretas”. 

34526 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 31 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “c) Apenas 
duas afirmativas 
estão corretas”. 

As assertivas I e III da QUESTÃO 31 da disciplina de Matemática, da prova de Conhecimentos 
Gerais para os cargos de Ensino Fundamental (aplicadas em 20/02/2022, à tarde, e presente 
na prova do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais) estão VERDADEIRAS. Assim, o gabarito da 
referida questão passa a ser a letra “c) Apenas duas afirmativas estão corretas”. 

34609 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 31 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “c) Apenas 
duas afirmativas 
estão corretas”. 

As assertivas I e III da QUESTÃO 31 da disciplina de Matemática, da prova de Conhecimentos 
Gerais para os cargos de Ensino Fundamental (aplicadas em 20/02/2022, à tarde, e presente 
na prova do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais) estão VERDADEIRAS. Assim, o gabarito da 
referida questão passa a ser a letra “c) Apenas duas afirmativas estão corretas”. 

34502 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 32 INDEFERIDO n/a 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 
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34626 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 33 INDEFERIDO n/a 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

34652 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 47 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 47 da prova de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS é VERDADEIRA, pois 
o trecho “A desigualdade é um tema extremamente complexo, que por si só causa muitos 
conflitos” atribui à desigualdade a característica de ser um tema COMPLEXO, ou seja, não é 
simples, se mostra complicado, não possui clareza, é confuso e de difícil entendimento. 
Ademais, o fato de a desigualdade estar presente em vários locais do país não a torna um 
tema simples e de fácil entendimento, com sua ampla distribuição sendo apenas mais uma 
das facetas da complexidade postulada em texto. 

34455 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 50 INDEFERIDO n/a 
Favor consultar as informações em edital para entender como consultar o resultado do 
presente certame. 

34483 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 50 INDEFERIDO n/a 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

34566 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 50 INDEFERIDO n/a 
Favor consultar as informações em edital para entender como consultar o resultado do 
presente certame. 

34580 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 50 INDEFERIDO n/a 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

34722 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 50 INDEFERIDO n/a 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

34519 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS n/i INDEFERIDO n/a 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

34562 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS n/i INDEFERIDO n/a 
Favor consultar as informações em edital para entender como consultar o resultado do 
presente certame. 

34564 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS n/i INDEFERIDO n/a 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

34567 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS n/i INDEFERIDO n/a 
Favor consultar as informações em edital para entender como consultar o resultado do 
presente certame. 

34573 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS n/i INDEFERIDO n/a 
Favor consultar as informações em edital para entender como consultar o resultado do 
presente certame. 

34611 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS n/i INDEFERIDO n/a 
Favor consultar as informações em edital para entender como consultar o resultado do 
presente certame. 

34638 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS n/i INDEFERIDO n/a 
Favor consultar as informações em edital para entender como consultar o resultado do 
presente certame. 

34662 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS n/i INDEFERIDO n/a 
Favor consultar as informações em edital para entender como consultar o resultado do 
presente certame. 

34720 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS n/i INDEFERIDO n/a 
Favor consultar as informações em edital para entender como consultar o resultado do 
presente certame. 
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34721 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS n/i INDEFERIDO n/a 
Favor consultar as informações em edital para entender como consultar o resultado do 
presente certame. 

34508 COVEIRO (A) 11 INDEFERIDO n/a 
A alternativa correta é a B), pois a afirmativa I é VERDADEIRA (decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994). 

34717 DIGITADOR (A) 1 INDEFERIDO n/a 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

34496 DIGITADOR (A) 12 INDEFERIDO n/a 

A assertiva II da QUESTÃO 12 da prova de DIGITADOR (A) (Nível MÉDIO, aplicada em 
20/02/2022, de MANHÃ) é VERDADEIRA pois, no Microsoft Word em Língua Portuguesa o 
comando Ctrl + R permite ao usuário repetir uma ação anterior, se possível. O argumento 
utilizado pelo (a) candidato (a), de que o comando Ctrl + Y é utilizado para refazer a ação 
anterior, se possível, refere-se à versão em Língua Inglesa do software, a qual não é cobrada 
no exame. 

34540 DIGITADOR (A) 12 INDEFERIDO n/a 

A assertiva II da QUESTÃO 12 da prova de DIGITADOR (A) (Nível MÉDIO, aplicada em 
20/02/2022, de MANHÃ) é VERDADEIRA pois, no Microsoft Word em Língua Portuguesa o 
comando Ctrl + R permite ao usuário repetir uma ação anterior, se possível. O argumento 
utilizado pelo (a) candidato (a), de que o comando Ctrl + Y é utilizado para refazer a ação 
anterior, se possível, refere-se à versão em Língua Inglesa do software, a qual não é cobrada 
no exame. 

34612 DIGITADOR (A) 12 INDEFERIDO n/a 

A assertiva II da QUESTÃO 12 da prova de DIGITADOR (A) (Nível MÉDIO, aplicada em 
20/02/2022, de MANHÃ) é VERDADEIRA pois, no Microsoft Word em Língua Portuguesa o 
comando Ctrl + R permite ao usuário repetir uma ação anterior, se possível. O argumento 
utilizado pelo (a) candidato (a), de que o comando Ctrl + Y é utilizado para refazer a ação 
anterior, se possível, refere-se à versão em Língua Inglesa do software, a qual não é cobrada 
no exame. 

34542 DIGITADOR (A) 13 INDEFERIDO n/a 

A assertiva II da QUESTÃO 13 da prova de DIGITADOR (A) (Nível MÉDIO, aplicada em 
20/02/2022, de MANHÃ) é VERDADEIRA pois, no Microsoft Word em Língua Portuguesa o 
comando Ctrl + G é utilizado para alinhar o texto à direita. Essa informação pode ser 
confirmada ao posicionar o cursor sobre a opção “Alinha à Direita (Ctrl + G)”, no menu 
“Parágrafo” da guia “Página Inicial”. O argumento utilizado pelo (a) candidato (a), de que o 
comando Ctrl + R é utilizado para alinhar o texto à direita, refere-se à versão em Língua 
Inglesa do software, a qual não é cobrada no exame. Na versão em Língua Portuguesa, o 
comando Ctrl + R é utilizado para refazer um comando anterior, se possível. 

34544 DIGITADOR (A) 14 INDEFERIDO n/a 

A assertiva II da QUESTÃO 14 da prova de DIGITADOR (A) (Nível MÉDIO, aplicada em 
20/02/2022, de MANHÃ) é VERDADEIRA pois, no Microsoft Word em Língua Portuguesa o 
comando Ctrl + Q é utilizado para alinhar o texto à esquerda. Essa informação pode ser 
confirmada ao posicionar o cursor sobre a opção “Alinha à Esquerda (Ctrl + Q)”, no menu 
“Parágrafo” da guia “Página Inicial”. O argumento utilizado pelo (a) candidato (a), de que o 
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comando Ctrl + L é utilizado para alinhar o texto à esquerda, refere-se à versão em Língua 
Inglesa do software, a qual não é cobrada no exame. Na versão em Língua Portuguesa, o 
comando Ctrl + L é utilizado para localizar um elemento no texto, como se pode perceber 
no menu “Página Inicial”, guia “Editando”, botão “Localizar (Ctrl + L)”. 

34484 DIGITADOR (A) 25 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa II da questão 25 da prova de DIGITADOOR (A) é FALSA e, portanto, qualquer 
grafia diferente do usual também pode ser considerada como um fator de geração de erro. 

34513 DIGITADOR (A) 34 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa II da questão 34 da prova de DIGITADOR (A) é VERDADEIRA, pois nunca e jamais 
são advérbios de tempo. Ressalta-se que a afirmativa não delimitou que tais advérbios eram 
EXCLUSIVAMENTE pertencentes a categoria de tempo. 

34515 DIGITADOR (A) 37 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa I da questão 37 da prova de DIGITADOR (A) é VERDADEIRA, pois as palavras 
derivadas são formadas a partir de outros radicais em comparação com as palavras 
primitivas, que não são formadas a partir de outro radical da língua. 

34488 DIGITADOR (A) 45 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 45 da prova de DIGITADOR (A) é FALSA. Considera-se que o volume 
do tanque Y corresponde ao volume total (soma dos dois tanques, 1.696.231 cm³) subtraído 
do volume do tanque X (volume do cubo é igual a aresta³, ou seja, 111³ = 1,367,631). 
Portanto, o volume do tanque Y = 328.600. Consequentemente, V = a x b x c; 328.600 = 155 
x Z x 106; 106Z = 328.600/155; Z = 2.120/106 = 20 cm, que é menor que 43, como preconiza 
a afirmativa. 

34446 DIGITADOR (A) n/i INDEFERIDO n/a 
Os prazos relacionados à realização do certame foram informados previamente em edital, 
sendo responsabilidade do/a inscrito/a cumprir o estabelecido neste documento normativo. 

34528 DIGITADOR (A) n/i INDEFERIDO n/a 
Os prazos relacionados à realização do certame foram informados previamente em edital, 
sendo responsabilidade do/a inscrito/a cumprir o estabelecido neste documento normativo. 

34656 DIGITADOR (A) n/i INDEFERIDO n/a 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

34624 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 20 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 20 da prova para o cargo de EDUCADOR (A) FÍSICO (A) é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com os benefícios da natação para o coração E A 
CIRCULAÇÃO. Ainda, o coração e os vasos responsáveis pela circulação são formados por 
tecidos que possuem algum tipo de elasticidade. Dessa forma, a questão encontra-se clara 
e coerente. 

34461 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 29 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 29 da prova para o cargo de EDUCADOR (A) FÍSICO (A) é 
VERDADEIRA, pois refere-se à resistência do servidor público ao ato ilegal, ação necessária 
para evitar o crime indicado em recurso. Dessa forma, as informações estão corretas e 
verdadeiras. 

34476 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 39 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 39 da prova para o cargo de EDUCADOR (A) FÍSICO (A) é 
VERDADEIRA, pois o resultado é 500%. Vejamos: (100/100) : (20/100) = 1 / 0,2 = 5 = 5/1 = 
500/100 = 500%. Em divisão de frações, multiplica-se a primeira fração pelo inverso da 
segunda fração. 
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34468 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 41 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A afirmativa I da questão 41 da disciplina de Matemática presente na prova de Educador 
Físico (cargos de Nível Superior, aplicada no 13/02/2022, à tarde) é VERDADEIRA, pois o 
resultado do problema é dado por: 4/3 x Pi x r³ = 4/3 * 3,14 * 15³ = 14.130 m³ > 14.115 m³. 

34474 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 49 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa I da questão 49 da prova para o cargo de EDUCADOR (A) FÍSICO (A) é 
VERDADEIRA, pois existe incerteza nas ideias da autora presentes no texto. 

34532 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) n/i INDEFERIDO n/a Todas as informações relacionadas a ausência no certame estão presentes no edital. 

34614 ENFERMEIRO (A) 11 INDEFERIDO n/a 

De acordo com a Política Nacional de Vigilância em Saúde “Entende-se por Vigilância em 
Saúde o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e 
disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento 
e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e 
atuação em condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e promoção da 
saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças”. Dessa forma, é 
inteiramente possível incluir o câncer como um conjunto de doenças abarcadas pela PNVS. 

34616 ENFERMEIRO (A) 22 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 22 da prova para o cargo de ENFERMEIRO (A) é FALSA, pois o 
trecho “destroem as principais barreiras” torna a assertiva incorreta de acordo com o 
disposto no texto: “destruindo a primeira barreira do corpo contra agentes infecciosos”. As 
interpretações que se inserem além das informações do texto são consideradas 
extrapolações e não interpretação do texto. 

34507 ENFERMEIRO (A) 26 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 26 da prova para o cargo de ENFERMEIRO (A) é VERDADEIRA, pois 
está INTEGRALMENTE relacionada com os trechos presentes no texto: “A HAS acarreta 
transformações significativas na vida dos indivíduos, sejam elas na esfera psicológica, 
familiar, social ou econômica pela possibilidade de agravo em longo prazo. Portanto não 
somente o paciente como seus familiares, amigos e profissionais de saúde devem ajudar na 
mudança dos hábitos”. Dessa forma, a questão encontra-se clara e coerente, possibilitando 
a interpretação do texto da forma correta. 

34613 ENFERMEIRO (A) 26 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 26 da prova para o cargo de ENFERMEIRO (A) é VERDADEIRA, pois 
está INTEGRALMENTE relacionada com os trechos presentes no texto: “A HAS acarreta 
transformações significativas na vida dos indivíduos, sejam elas na esfera psicológica, 
familiar, social ou econômica pela possibilidade de agravo em longo prazo. Portanto não 
somente o paciente como seus familiares, amigos e profissionais de saúde devem ajudar na 
mudança dos hábitos”. Dessa forma, a questão encontra-se clara e coerente, possibilitando 
a interpretação do texto da forma correta. 

34561 ENFERMEIRO (A) 33 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 33 da prova para o cargo de ENFERMEIRO(A) é VERDADEIRA, pois 
a média entre os valores descritos (R$ 1.266, R$ 2.090, R$ 2.601, R$ 1.510 e R$ 3.333) é R$ 
2.160. O valor médio pode ser encontrado por meio da soma dos valores, seguido da divisão 
pela quantidade de valores indicados. 
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34574 ENFERMEIRO (A) 34 INDEFERIDO n/a 

A questão 34 da prova para o cargo de ENFERMEIRO(A) é clara e coerente, abordando tema 
previsto em edital: literatura. Ademais, a questão possui informações suficientes para 
permitir a resposta adequada por parte dos candidatos(as), não sendo necessário nenhum 
tipo de consulta a materiais externos. 

34509 ENFERMEIRO (A) 36 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa I da questão 36 da prova para o cargo de ENFERMEIRO (A) é VERDADEIRA, pois 
“A voz passiva é quando o sujeito é o paciente da oração, ou seja, quando a ação expressa 
pelo verbo está sendo recebida pelo sujeito”. FONTE: https://bit.ly/3wepNeK. 

34577 ENFERMEIRO (A) 44 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A afirmativa I da questão 44 da disciplina de Matemática presente na prova de Enfermeiro 
(a) (cargos de Nível Superior, aplicada no 13/02/2022, à tarde) é VERDADEIRA, pois o 
resultado do problema é dado por: 4/3 x Pi x r³ = 4/3 * 3,14 * 15³ = 14.130 m³ > 14.115 m³. 

34493 ENGENHEIRO (A) CIVIL 20 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 20 da prova para o cargo de ENGENHEIRO (A) CIVIL é VERDADEIRA, 
pois está de acordo com as informações da ABNT NBR 6118. Ressalta-se que não é 
necessário que o conteúdo seja reproduzido integralmente para que a afirmativa seja 
verdadeira. 

34651 ENGENHEIRO (A) CIVIL 29 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa III da questão 29 da prova para o cargo de ENGENHEIRO (A) CIVIL é 
VERDADEIRA, estando CLARA E COERENTE. Entende-se, portanto, que o servidor público 
pode abster de exercer sua função quando a motivação for contrária aos itens citados na 
afirmativa. Ressalta-se que a interpretação da afirmativa está de acordo com a Lei N° 
1.171/1994 FONTE: http://bit.ly/2Hqznjl. 

34545 ENGENHEIRO (A) CIVIL 34 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa I da questão 34 da prova para o cargo de ENGENHEIRO (A) CIVIL é VERDADEIRA. 
Burricada, dentre outras possibilidades de significado na Língua Portuguesa, refere-se ao 
ajuntamento de burros. FONTE: https://bit.ly/35XurDe. 

34492 ENGENHEIRO (A) CIVIL 41 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A afirmativa I da questão 41 da disciplina de Matemática presente na prova de Engenheiro 
(a) Civil (cargos de Nível Superior, aplicada no 13/02/2022, à tarde) é VERDADEIRA, pois o 
resultado do problema é dado por: 4/3 x Pi x r³ = 4/3 * 3,14 * 15³ = 14.130 m³ > 14.115 m³. 

34497 ENGENHEIRO (A) CIVIL 41 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A afirmativa I da questão 41 da disciplina de Matemática presente na prova de Engenheiro 
(a) Civil (cargos de Nível Superior, aplicada no 13/02/2022, à tarde) é VERDADEIRA, pois o 
resultado do problema é dado por: 4/3 x Pi x r³ = 4/3 * 3,14 * 15³ = 14.130 m³ > 14.115 m³. 

34543 ENGENHEIRO (A) CIVIL 41 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A afirmativa I da questão 41 da disciplina de Matemática presente na prova de Engenheiro 
(a) Civil (cargos de Nível Superior, aplicada no 13/02/2022, à tarde) é VERDADEIRA, pois o 
resultado do problema é dado por: 4/3 x Pi x r³ = 4/3 * 3,14 * 15³ = 14.130 m³ > 14.115 m³. 
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34586 ENGENHEIRO (A) CIVIL 41 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A afirmativa I da questão 41 da disciplina de Matemática presente na prova de Engenheiro 
(a) Civil (cargos de Nível Superior, aplicada no 13/02/2022, à tarde) é VERDADEIRA, pois o 
resultado do problema é dado por: 4/3 x Pi x r³ = 4/3 * 3,14 * 15³ = 14.130 m³ > 14.115 m³. 

34601 ENGENHEIRO (A) CIVIL 41 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A afirmativa I da questão 41 da disciplina de Matemática presente na prova de Engenheiro 
(a) Civil (cargos de Nível Superior, aplicada no 13/02/2022, à tarde) é VERDADEIRA, pois o 
resultado do problema é dado por: 4/3 x Pi x r³ = 4/3 * 3,14 * 15³ = 14.130 m³ > 14.115 m³. 

34603 ENGENHEIRO (A) CIVIL 47 INDEFERIDO n/a 

As afirmativas II e III da questão 47 da prova para o cargo de ENGENHEIRO (A) CIVIL são 
VERDADEIRAS, pois estão de acordo com a interpretação derivada do texto. Na afirmativa I, 
é possível inferir que, de acordo com o trecho “um comentário em uma postagem sobre 
política em um perfil em uma rede social”, remete ao fato de que o fim da amizade foi 
decorrente da divergência de opiniões após uma postagem em uma rede social. Já na 
afirmativa II, é inteiramente possível inferir que o fenômeno abordado pela autora é a 
polarização - o título do texto é O BRASIL DIVIDIDO EM DOIS. Dessa forma, ambas as 
questões são claras e coerentes, abordando tema previsto em edital. 

34604 ENGENHEIRO (A) CIVIL 47 INDEFERIDO n/a 

As afirmativas II e III da questão 47 da prova para o cargo de ENGENHEIRO (A) CIVIL são 
VERDADEIRAS, pois estão de acordo com a interpretação derivada do texto. Na afirmativa I, 
é possível inferir que, de acordo com o trecho “um comentário em uma postagem sobre 
política em um perfil em uma rede social”, remete ao fato de que o fim da amizade foi 
decorrente da divergência de opiniões após uma postagem em uma rede social. Já na 
afirmativa II, é inteiramente possível inferir que o fenômeno abordado pela autora é a 
polarização - o título do texto é O BRASIL DIVIDIDO EM DOIS. Dessa forma, ambas as 
questões são claras e coerentes, abordando tema previsto em edital. 

34649 ENGENHEIRO (A) CIVIL 50 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa III da questão 50 da prova para o cargo de ENGENHEIRO (A) CIVIL é 
VERDADEIRA. É inteiramente possível inferir que o acesso à informação é algo comum, não 
exclusivo de um grupo restrito de pessoas, por exemplo. O seguinte trecho dá conta dessa 
ideia: Primeiramente, é evidente que as pessoas TÊM ACESSO A MAIS INFORMAÇÕES de 
forma quase instantânea. Existem câmeras e smartfones EM TODOS OS LUGARES, prontos 
para registrar o exato momento em que qualquer pessoa faz algo errado”. Dessa forma, a 
ideia de que os fatores elencados são comuns pode ser identificada no texto e não 
extrapolada. 

34436 GUARDA PATRIMONIAL 1 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 1 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL é VERDADEIRA, pois o 
Estatuto do Idoso foi criado por meio da Lei n° 10.741 e promulgada pelo ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, sendo, portanto, uma lei de cunho federal. Não existe na afirmativa 
nenhuma restrição apenas ao nível nacional, sendo, inclusive, correspondente a diferentes 
esferas governamentais. 
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34469 GUARDA PATRIMONIAL 1 INDEFERIDO n/a 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. As respostas marcadas em gabarito não podem ser alteradas, 
de acordo com as orientações postuladas em edital. 

34437 GUARDA PATRIMONIAL 2 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 2 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL é VERDADEIRA, pois o 
Estatuto do Idoso foi criado por meio da Lei n° 10.741 e promulgada pelo ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, sendo, portanto, uma lei de cunho federal. Não existe na afirmativa 
nenhuma restrição apenas ao nível nacional, sendo, inclusive, correspondente a diferentes 
esferas governamentais. 

34441 GUARDA PATRIMONIAL 3 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa I da questão 3 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL é FALSA, assim como 
argumentado corretamente no recurso, visto que o trecho “têm prioridade de atendimento 
asilar” torna a assertiva incorreta (Art. 3º, § 1º, I a VIII). 

34473 GUARDA PATRIMONIAL 3 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 3 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL é FALSA, pois, de acordo 
com o Estatuto, “V – priorização do atendimento do idoso POR SUA PRÓPRIA FAMÍLIA, EM 
DETRIMENTO DO ATENDIMENTO ASILAR, exceto dos que não a possuam ou careçam de 
condições de manutenção da própria sobrevivência”. 

34505 GUARDA PATRIMONIAL 3 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa III da questão 3 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL é VERDADEIRA, pois está 
de acordo com o Estatuto do Idoso. Ademais, a palavra “discrimina” possui um dos seus 
significados que se encaixa no sentido da afirmativa. 

34598 GUARDA PATRIMONIAL 3 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa III da questão 3 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL é VERDADEIRA, pois está 
de acordo com o Estatuto do Idoso. Ademais, a palavra “discrimina” possui um dos seus 
significados que se encaixa no sentido da afirmativa. 

34605 GUARDA PATRIMONIAL 3 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 3 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL é FALSA, pois, de acordo 
com o Estatuto, “V – priorização do atendimento do idoso POR SUA PRÓPRIA FAMÍLIA, EM 
DETRIMENTO DO ATENDIMENTO ASILAR, exceto dos que não a possuam ou careçam de 
condições de manutenção da própria sobrevivência”. 

34643 GUARDA PATRIMONIAL 3 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa III da questão 3 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL é VERDADEIRA, pois está 
de acordo com o Estatuto do Idoso. Ademais, a palavra “discrimina” possui um dos seus 
significados que se encaixa no sentido da afirmativa. 

34498 GUARDA PATRIMONIAL 9 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa I da questão 9 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL é FALSA, pois o trecho 
“tomadas individualmente por um juiz” torna a assertiva incorreta (Art. 93. X). 

34501 GUARDA PATRIMONIAL 10 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa II da questão 10 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL é FALSA, pois o trecho 
“INABILIDADE” torna a assertiva incorreta. 

34568 GUARDA PATRIMONIAL 13 INDEFERIDO n/a 
A questão encontra-se clara e objetiva, abordando tema previsto em edital (Lei nº 
11.343/2006 (Sisnad)). 

34569 GUARDA PATRIMONIAL 14 INDEFERIDO n/a 
A questão encontra-se clara e objetiva, abordando tema previsto em edital (Lei nº 
11.343/2006 (Sisnad)). 
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34503 GUARDA PATRIMONIAL 16 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa III da questão 16 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL é VERDADEIRA, pois está 
integralmente de acordo com o Artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

34553 GUARDA PATRIMONIAL 18 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa II da questão 18 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL é FALSA, não é necessário 
verificar itens como “placas luminosas, sinalização horizontal ou vertical”. 

34595 GUARDA PATRIMONIAL 18 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa II da questão 18 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL é FALSA, não é necessário 
verificar itens como “placas luminosas, sinalização horizontal ou vertical”. 

34596 GUARDA PATRIMONIAL 22 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa III da questão 22 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL é VERDADEIRA, estando 
de acordo com o argumentado no presente recurso, uma vez que a poluição sonora é o 
excesso de ruídos que pode afetar a saúde física e mental dos cidadãos. 

34584 GUARDA PATRIMONIAL 24 INDEFERIDO n/a 
A questão 24 não postulou que as políticas públicas discutidas eram exclusivas da esfera 
nacional, possuindo informações de cunho correto e, portanto, TODAS as afirmativas são 
VERDADEIRAS. 

34639 GUARDA PATRIMONIAL 27 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa II da questão 27 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL é VERDADEIRA, pois está 
de acordo com os princípios da ética profissional do servidor público. O contexto do 
equilíbrio dos desejos está relacionado à vontade, a demanda presente no público. 

34663 GUARDA PATRIMONIAL 27 INDEFERIDO n/a 

A assertiva I da questão 27 da prova de GUARDA PATRIMONIAL (Nível Médio, aplicada no 
dia 20/02/2022, no turno da manhã) é VERDADEIRA, pois de fato é proibido ao servidor 
público apropriar-se de bens públicos sem autorização ou de forma contrária à legislação 
vigente, como determinado no Decreto nº 1.171, DE 1994, Seção III, XV, l; no Código Penal 
Brasileiro, Título XI, Capítulo I, Art. 312; e Art. 37 da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Existe sim a hipótese em que um servidor pode obter para si um bem público, 
quando este for doado ou quando for descartado, por exemplo. 

34547 GUARDA PATRIMONIAL 34 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 34 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL é VERDADEIRA, pois nunca 
e jamais são exemplos de advérbios de tempo, especialmente porque possuem conotações 
relacionadas à temporalidade, apesar de também poderem se encaixar em outras 
categorias de advérbios. 

34602 GUARDA PATRIMONIAL 34 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 34 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL é VERDADEIRA, pois nunca 
e jamais são exemplos de advérbios de tempo, especialmente porque possuem conotações 
relacionadas à temporalidade, apesar de também poderem se encaixar em outras 
categorias de advérbios. 

34599 GUARDA PATRIMONIAL 46 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I e III da questão 46 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL são FALSAS. A 
afirmativa I é FALSA, pois atenuar a força dos seus argumentos e tornar insólito o seu ponto 
de vista é o oposto do objetivo da autora ao fazer referências a figuras públicas em seu texto. 
Já afirmativa III, pois a ideia de que “SEMPRE resultam em uma melhor qualidade de vida 
para todos” não está presente no texto. 
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34600 GUARDA PATRIMONIAL 47 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa I da questão 47 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL é FALSA, pois a ideia de 
que “se formos capazes de plantar em Marte, seremos capazes de plantar no deserto do 
Saara” não é atribuída a Nikola Tesla em nenhum trecho do texto. 

34665 GUARDA PATRIMONIAL 47 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa I da questão 47 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL é FALSA, pois a ideia de 
que “se formos capazes de plantar em Marte, seremos capazes de plantar no deserto do 
Saara” não é atribuída a Nikola Tesla em nenhum trecho do texto. 

34550 GUARDA PATRIMONIAL 49 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 49 do cargo de GUARDA PATRIMONIAL é VERDADEIRA, referindo-
se a um recursos interpretativo que permite substituir palavras mantendo a mesma 
interpretação. Nesse caso, cientista e físico podem ser utilizados como similares para a ideia 
geral do texto, uma vez que todo físico é um cientista. 

34470 GUARDA PATRIMONIAL 50 INDEFERIDO n/a 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. As respostas marcadas em gabarito não podem ser alteradas, 
de acordo com as orientações postuladas em edital. 

34420 MOTORISTA “D” 21 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 21 para o cargo de MOTORISTA (D) é VERDADEIRA, pois está de 
acordo com os pressupostos de direção defensiva e segurança no trânsito. Ademais, a 
afirmativa trouxe a palavra INDIVIDUALMENTE, não indevidamente, como argumentado em 
recurso. 

34627 NUTRICIONISTA 3 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 3 da prova para o cargo de NUTRICIONISTA é VERDADEIRA, pois 
está de acordo com as diretrizes das dietas de rotina: “As dietas de rotina atendem às leis 
da Nutrição como a lei da harmonia, adequação, qualidade e quantidade dos alimentos. 
Estas dietas podem apresentar alterações em sua consistência possibilitando seu uso de 
forma sequencial, contribuindo para a evolução dietética do paciente internado conforme 
aceitação alimentar ou adequação ao quadro clínico”. FONTE: https://bit.ly/3MX7CjG. 

34607 NUTRICIONISTA 22 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “c) A afirmativa 
II é verdadeira, e a I 

é falsa”. 

A assertiva I da QUESTÃO 22 da prova para o cargo de Nutricionista (CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS, cargos de Ensino Superior, aplicada no dia 13/02/2022, à TARDE) é FALSA, pois 
a galactose é encontrada livremente na natureza. Alguns estudos exemplificam tal 
afirmação, vejamos: “a galactose no seu estado livre, foi encontrada em muitos e variados 
alimentos como o feijão, as lentilhas, carnes, órgãos e vísceras, diversos legumes, cereais 
bem como em frutos e outros produtos hortícolas” (ROCHA, 2000, p. 37, disponível em 
https://url.gratis/BBqLdY); “A galactose também é encontrada na forma livre em algumas 
frutas e legumes” (GARCIA, 2015, p. 17, disponível em https://url.gratis/Otp8yo); “Pequenas 
quantidades de glicose livre (cerca de 0,1 mM) e galactose livre (0,2 mM) são encontradas 
no leite de vaca e de outras espécies” (GONZÁLEZ; CAMPOS, 2003, p. 33, disponível em 
https://url.gratis/Pd22d3). Assim, o gabarito passa a ser “c) A afirmativa II é verdadeira, e a 
I é falsa”. 

34527 NUTRICIONISTA 41 DEFERIDO 
Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 

A afirmativa I da questão 41 da disciplina de Matemática presente na prova de 
NUTRICIONISTA (cargos de Nível Superior, aplicada no 13/02/2022, à tarde) é VERDADEIRA, 
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pois o resultado do problema é dado por: 4/3 x Pi x r³ = 4/3 * 3,14 * 15³ = 14.130 m³ > 14.115 
m³. 

34619 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

1 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 1 da prova do cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) é 
VERDADEIRA, pois (2 * 149m) + (2 * 187m) = 672m. O perímetro é a soma dos lados, mas as 
informações indicadas na questão referem-se apenas a uma informação de cada lado, sendo 
necessário multiplicar por 2 cada lado informado no texto. 

34499 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

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

34622 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

15 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 15 da prova do cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) é 
VERDADEIRA, pois as palavras indicadas na afirmativa referem-se a advérbios de modo. 
Ademias, a alternativa NÃO RESTRINGIU a possibilidade de classificação das palavras apenas 
a advérbios, sendo possível que as palavras indicadas possuam outro tipo de classificação. 

34427 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

18 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 18 da prova do cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) é 
VERDADEIRA, pois destinar recursos está dentro do espectro de interpretação de “investir”, 
sendo possível obter essa resposta interpretando exclusivamente as ideias indicadas no 
texto. 

34559 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

18 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 18 da prova do cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) é 
VERDADEIRA, pois a ideia da falta de consenso sobre o tema proposto pode ser encontrada 
no trecho “Hoje ouvi de um colega no trabalho que essa ideia é infantil e impossível”. 
Ademais, a afirmativa está alinhada, também, com a postura da autora que defende que 
proposição é possível. 

34456 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

21 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 21 da prova do cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) é 
VERDADEIRA, pois os elementos encontrados em algumas obras de Ariano Suassuna não são 
advindos da cultura brasileira inteiramente, sendo inspirados, em vários pontos, na 
literatura europeia da Idade Média. É possível observar que existem reminiscências das 
características típicas da Idade Média na obra do escritor paraibano. FONTE: 
https://bit.ly/3ujEWJd. 

34510 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

21 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 21 da prova do cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) é 
VERDADEIRA, pois os elementos encontrados em algumas obras de Ariano Suassuna não são 
advindos da cultura brasileira inteiramente, sendo inspirados, em vários pontos, na 
literatura europeia da Idade Média. É possível observar que existem reminiscências das 
características típicas da Idade Média na obra do escritor paraibano. FONTE: 
https://bit.ly/3ujEWJd. 

34669 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

21 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa I da questão 21 da prova do cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) é 
VERDADEIRA, pois os elementos encontrados em algumas obras de Ariano Suassuna não são 
advindos da cultura brasileira inteiramente, sendo inspirados, em vários pontos, na 
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literatura europeia da Idade Média. É possível observar que existem reminiscências das 
características típicas da Idade Média na obra do escritor paraibano. FONTE: 
https://bit.ly/3ujEWJd. 

34666 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

21 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 21 da prova do cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) é 
VERDADEIRA, pois os elementos encontrados em algumas obras de Ariano Suassuna não são 
advindos da cultura brasileira inteiramente, sendo inspirados, em vários pontos, na 
literatura europeia da Idade Média. É possível observar que existem reminiscências das 
características típicas da Idade Média na obra do escritor paraibano. FONTE: 
https://bit.ly/3ujEWJd. 

34453 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

24 INDEFERIDO n/a 
A questão 24 da prova do cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) está clara e coerente, 
abordando tema previsto em edital: História do Brasil. Ademais, a afirmativa delimita o 
momento histórico referido: Brasil colonial. 

34477 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

24 INDEFERIDO n/a 

A questão 24 da prova do cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) está clara e coerente, 
abordando tema previsto em edital: História do Brasil. Ademais, a atividade histórica da 
cana-de-açúcar no Brasil foi um importante marco, sendo um tema de protagonismo nos 
conteúdos relacionados a esta temática. 

34511 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

24 INDEFERIDO n/a 
A questão 24 da prova do cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) está clara e coerente, 
abordando tema previsto em edital: História do Brasil. Ademais, a afirmativa delimita o 
momento histórico referido: Brasil colonial. 

34551 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

24 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 24 da prova do cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) é 
VERDADEIRA, pois a afirmativa delimitou que a principal atividade econômica passou a ser 
a atividade açucareira COM O TEMPO. Dessa forma, entende-se que essa mudança foi linear 
e não no início da colonização. 

34454 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

25 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 25 da prova do cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) é 
VERDADEIRA, pois a iniciativa de Martins Afonso foi considerada um dos pontos de partida 
para a utilização de cana-de-açúcar no Brasil, que se consolidou na capitania de Pernambuco 
no período colonial. FONTE: https://bit.ly/37r4eNs. 

34512 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

25 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 25 da prova do cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) é 
VERDADEIRA, pois a iniciativa de Martins Afonso foi considerada um dos pontos de partida 
para a utilização de cana-de-açúcar no Brasil, que se consolidou na capitania de Pernambuco 
no período colonial. FONTE: https://bit.ly/37r4eNs. 

34667 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

25 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 25 da prova do cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) é 
FALSA, pois a principal capitania que concentrava a atividade açucareira no período colonial 
foi a de Pernambuco. De forma complementar, a capitania de Rio Grande não figurava como 
uma das principais nesse tipo de atividade econômica. 
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34490 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

26 INDEFERIDO n/a 
A questão 26 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) está clara e 
coerente, abordando tema previsto em edital: ensino da língua portuguesa. 

34668 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

26 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa I da questão 26 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) é 
FALSA, pois a derivação parassintética condiciona a existência de um verbo regular que NÃO 
existe na língua portuguesa. 

34714 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

26 INDEFERIDO n/a 

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. Tal fato ocorreu porque a questão assinalada para o recurso 
(26) refere-se ao conteúdo de “ensino da língua portuguesa” e não traz nenhuma 
informação relacionada a operações matemáticas. 

34491 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

28 INDEFERIDO n/a 
A questão 28 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) está clara e 
coerente, abordando tema previsto em edital: ensino de matemática. 

34518 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

28 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 28 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) é 
VERDADEIRA, pois as informações postuladas na afirmativa estão de acordo com os 
princípios das operações matemáticas. Não houve nenhuma menção a especificidades, 
como a presença de colchetes, parênteses etc. Dessa forma, analisando as informações 
previstas na afirmativa, é possível verificar a veracidade da afirmativa. 

34494 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

30 INDEFERIDO n/a 
A questão 30 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) está clara e 
coerente, abordando tema previsto em edital: ensino de matemática. 

34582 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

30 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II questão 30 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) é 
VERDADEIRA, pois os números naturais positivos representam contagem inteira. No sentido 
da afirmativa, a presença de - entre o trecho “inclusive o zero” indica uma exceção que está 
sendo adicionada à frase inicial, não postulando que zero seja número positivo. 

34533 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

36 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II questão 36 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) é 
VERDADEIRA, pois a afirmativa está de acordo com as modalidades do planejamento em 
didática. Ademais, a utilização da expressão “sentido estrito” é ampla na língua portuguesa, 
como um recurso derivado da expressão “strictu sensu”, utilizada para indicar que o sentido 
referido é específico, ao contrário de “latu sensu”, ou sentido amplo. Dessa forma, a 
afirmativa é clara e coerente. 

34608 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

36 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II questão 36 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) é 
VERDADEIRA, pois a afirmativa está de acordo com as modalidades do planejamento em 
didática. Ademais, a utilização da expressão “sentido estrito” é ampla na língua portuguesa, 
como um recurso derivado da expressão “strictu sensu”, utilizada para indicar que o sentido 
referido é específico, ao contrário de “latu sensu”, ou sentido amplo. Dessa forma, a 
afirmativa é clara e coerente. 
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34630 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

36 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II questão 36 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) é 
VERDADEIRA, pois a afirmativa está de acordo com as modalidades do planejamento em 
didática. Ademais, a utilização da expressão “sentido estrito” é ampla na língua portuguesa, 
como um recurso derivado da expressão “strictu sensu”, utilizada para indicar que o sentido 
referido é específico, ao contrário de “latu sensu”, ou sentido amplo. Dessa forma, a 
afirmativa é clara e coerente. 

34621 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

39 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I questão 39 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF I (ANOS INICIAIS) é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com a interpretação da letra da lei. O Art. 8 refere-se a 
“Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus correspondentes 
planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as 
diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da 
publicação desta Lei”. Ainda, “§ 1º Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos 
de educação estratégias que: III - garantam o atendimento das necessidades específicas na 
educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e 
modalidades”. Dessa forma, um dos entes federativos postulados na Lei n° 13.005/2014 é o 
município. 

34672 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

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

34673 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

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

34729 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

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

34439 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

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

34480 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

n/i INDEFERIDO n/a 
O (a) candidato (a) deve realizar o concurso obedecendo às regras do edital, inclusive no 
que se refere aos prazos de requisição de reembolso, atendimento especial e regras 
sanitárias. 

34530 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

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

34531 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

n/i INDEFERIDO n/a 
O (a) candidato (a) deve realizar o concurso obedecendo às regras do edital, inclusive no 
que se refere aos prazos de requisição de reembolso, atendimento especial e regras 
sanitárias. 



CONCURSO PÚBLICO PARA A PREFEITURA DE LAJEDO (PE) • EDITAL Nº 01/2019, PUBLICADO EM 02 DE DEZEMBRO DE 2019 

Página 21 de 33 • Respostas aos recursos das provas objetivas aplicadas em 13/02/2022 e 20/02/2022 

ID CARGO QUESTÃO RESULTADO MUDANÇA RESPOSTA 

34617 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I (ANOS 
INICIAIS) 

n/i INDEFERIDO n/a 
O (a) candidato (a) deve realizar o concurso obedecendo às regras do edital, inclusive no 
que se refere aos prazos de requisição de reembolso, atendimento especial e regras 
sanitárias. 

34628 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS 
3 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 3 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - CIÊNCIAS é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com a descrição dos componentes e função de uma 
bobina. Ademais, o núcleo de material ferromagnético de alta permeabilidade, componente 
da bobina, é capaz de gerar e concentrar o campo eletromagnético necessário obter energia 
elétrica através da bobina. 

34688 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS 
3 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 3 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - CIÊNCIAS é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com a descrição dos componentes e função de uma 
bobina. Ademais, o núcleo de material ferromagnético de alta permeabilidade, componente 
da bobina, é capaz de gerar e concentrar o campo eletromagnético necessário obter energia 
elétrica através da bobina. 

34485 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS 
4 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 4 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - CIÊNCIAS é 
VERDADEIRA. Portanto, o argumento central do recurso não vai de encontro ao gabarito 
final deste certame. 

34629 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS 
7 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 7 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - CIÊNCIAS é 
VERDADEIRA. Ademais, a cartilagem hialina, referida no recurso, é um tipo de cartilagem 
articular. Ainda, a cartilagem articular é a responsável por recobrir a superfície dos ossos. 

34587 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS 
19 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa III da questão 19 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - CIÊNCIAS é 
FALSA, pois o trecho “o planejamento realizado PELO DISCENTE no desenvolvimento das 
aulas POR ELE ministradas” torna a assertiva incorreta. 

34716 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS 
22 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 22 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - CIÊNCIAS é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica (https://bit.ly/3IwRsKO), no sentido que, apesar da escola ser um local onde as 
expectativas dos seus componentes são opostas, existem também acordos solitários. 

34445 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS 
45 INDEFERIDO n/a 

A questão 45 do cargo de PROFESSOR (A) EF II - CIÊNCIAS está clara e coerente, abordando 
tema previsto para os conhecimentos básicos em edital: literatura brasileira (Pag. 32). 

34631 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS 
45 INDEFERIDO n/a 

A questão 45 do cargo de PROFESSOR (A) EF II - CIÊNCIAS está clara e coerente, abordando 
tema previsto para os conhecimentos básicos em edital: literatura brasileira (Pag. 32). 

34689 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS 
45 INDEFERIDO n/a 

A questão 45 do cargo de PROFESSOR (A) EF II - CIÊNCIAS está clara e coerente, abordando 
tema previsto para os conhecimentos básicos em edital: literatura brasileira (Pag. 32). 

34440 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

12 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 12 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - CIÊNCIAS é 
VERDADEIRA. Ademais, a afirmativa não indicou que autorização para que um membro da 
equipe jogar é proveniente da equipe. A informação presente no texto indica que 
“autorizado a jogar por uma equipe” significa autorizado a jogar REPRESENTANDO uma 
equipe. 
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34464 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

16 INDEFERIDO n/a A prova foi realizada de acordo com os termos do edital. 

34465 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

23 INDEFERIDO n/a A prova foi realizada de acordo com os termos do edital. 

34466 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

24 INDEFERIDO n/a A prova foi realizada de acordo com os termos do edital. 

34460 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

30 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 30 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - EDUCAÇÃO 
FÍSICA é VERDADEIRA, pois está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica (https://bit.ly/3IwRsKO), no sentido que, apesar da escola ser um local 
onde as expectativas dos seus componentes são opostas, existem também acordos 
solitários. 

34475 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

30 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 30 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - EDUCAÇÃO 
FÍSICA é VERDADEIRA, pois está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica (https://bit.ly/3IwRsKO), no sentido que, apesar da escola ser um local 
onde as expectativas dos seus componentes são opostas, existem também acordos 
solitários. 

34516 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

30 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 30 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - EDUCAÇÃO 
FÍSICA é VERDADEIRA, pois está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica (https://bit.ly/3IwRsKO), no sentido que, apesar da escola ser um local 
onde as expectativas dos seus componentes são opostas, existem também acordos 
solitários. 

34557 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

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

34442 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

41 INDEFERIDO n/a 
A questão 41 está clara e coerente, abordando tema previsto em edital: literatura brasileira 
(Pag. 32). 

34479 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

45 INDEFERIDO n/a 

A questão 45 do cargo de da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - EDUCAÇÃO FÍSICA 
é VERDADEIRA, pois TUDO é advérbio de intensidade, assim como NADA. Entretanto, a 
afirmativa não restringiu que as palavras descritas eram APENAS da referida classe de 
advérbios. FONTE: https://bit.ly/3qNyYQh 

34517 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

45 INDEFERIDO n/a 
A questão 45 do cargo de da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - EDUCAÇÃO FÍSICA 
é VERDADEIRA, pois TUDO é advérbio de intensidade, assim como NADA. Entretanto, a 
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afirmativa não restringiu que as palavras descritas eram APENAS da referida classe de 
advérbios. FONTE: https://bit.ly/3qNyYQh 

34634 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA 
7 INDEFERIDO n/a 

A assertiva II da QUESTÃO 7 da prova para o cargo de Professor(a) de Geografia (aplicada 
em 13/02/2022, no turno da MANHÃ) é VERDADEIRA, encontra-se clara, correta e coerente 
de acordo com a proposta do conteúdo programático para o cargo. Conforme disposto em 
edital (p. 37), são temas previstos no exame: atividades industriais; energia e meio 
ambiente; geografia econômica; geografia física; e geografia humana. Ainda de acordo com 
o edital “os itens de avaliação (questões) da prova objetiva poderão abordar mais de um 
tema, habilidade e assunto por item” (CAPÍTULO 10, item 3, pág. 14). Assim, a questão em 
análise transita entre os temas mencionados, pois relaciona as práticas de reciclagem com 
o objeto de estudo da Geografia, abordando, nas assertivas I e II, temas como a retirada de 
minérios do solo, o impacto ambiental do extrativismo, o consumo de água, os ciclos de 
produção e a produção de materiais e bens de consumo. 

34670 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA 
7 INDEFERIDO n/a 

A assertiva II da QUESTÃO 7 da prova para o cargo de Professor(a) de Geografia (aplicada 
em 13/02/2022, no turno da MANHÃ) é VERDADEIRA, encontra-se clara, correta e coerente 
de acordo com a proposta do conteúdo programático para o cargo. Conforme disposto em 
edital (p. 37), são temas previstos no exame: atividades industriais; energia e meio 
ambiente; geografia econômica; geografia física; e geografia humana. Ainda de acordo com 
o edital “os itens de avaliação (questões) da prova objetiva poderão abordar mais de um 
tema, habilidade e assunto por item” (CAPÍTULO 10, item 3, pág. 14). Assim, a questão em 
análise transita entre os temas mencionados, pois relaciona as práticas de reciclagem com 
o objeto de estudo da Geografia, abordando, nas assertivas I e II, temas como a retirada de 
minérios do solo, o impacto ambiental do extrativismo, o consumo de água, os ciclos de 
produção e a produção de materiais e bens de consumo. 

34534 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA 
8 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 8 da prova para PROFESSOR (A) EF II - GEOGRAFIA é VERDADEIRA, 
pois o recurso energia solar é inerente a todos os sistemas terrestres, sendo um 
componente natural dos sistemas e não um recurso que advém de outro sistema terrestre 
- uma vez que o conceito de recurso não envolve escalas interplanetárias. 

34537 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA 
8 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 8 da prova para PROFESSOR (A) EF II - GEOGRAFIA é VERDADEIRA, 
pois o recurso energia solar é inerente a todos os sistemas terrestres, sendo um 
componente natural dos sistemas e não um recurso que advém de outro sistema terrestre 
- uma vez que o conceito de recurso não envolve escalas interplanetárias. 

34535 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA 
8 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 8 da prova para PROFESSOR (A) EF II - GEOGRAFIA é VERDADEIRA, 
pois o recurso energia solar é inerente a todos os sistemas terrestres, sendo um 
componente natural dos sistemas e não um recurso que advém de outro sistema terrestre 
- uma vez que o conceito de recurso não envolve escalas interplanetárias. 
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34671 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA 
11 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A assertiva I da QUESTÃO 11 do cargo de Professor(a) de Geografia (aplicada em 
13/02/2022, de MANHÃ) é VERDADEIRA, pois está de acordo com diversas fontes, como se 
pode observar em: https://bit.ly/3KJF6QE; https://bit.ly/3MMv0A9 e https://bit.ly/3KJbRgF, 
entre outros. 

34705 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA 
11 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A assertiva I da QUESTÃO 11 do cargo de Professor(a) de Geografia (aplicada em 
13/02/2022, de MANHÃ) é VERDADEIRA, pois está de acordo com diversas fontes, como se 
pode observar em: https://bit.ly/3KJF6QE; https://bit.ly/3MMv0A9 e https://bit.ly/3KJbRgF, 
entre outros. 

34538 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA 
14 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da prova para PROFESSOR (A) EF II - GEOGRAFIA é VERDADEIRA, pois em 
florestas temperadas as árvores perdem completamente suas folhas no INVERNO. O outono 
é a época associada a reabsorção de recursos foliares, processo que ocasiona a mudança de 
cor nas folhas e está associado ao reaproveitamento dos nutrientes. Dessa forma, o outono 
é marcado pelo reaproveitamento dos nutrientes e não pela perda do tecido foliar, principal 
fonte de nutrientes a serem reabsorvidos. FONTE: https://bit.ly/3we6B0t 

34635 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA 
15 INDEFERIDO n/a 

A questão está clara e coerente, abordando tema previsto em edital e compatível com o 
cargo referido: PROFESSOR(A) DE GEOGRAFIA. 

34570 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA 
20 INDEFERIDO n/a A prova foi realizada de acordo com os termos do edital. 

34636 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA 
20 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa III da questão 20 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - GEOGRAFIA é 
FALSA, pois o trecho “o planejamento realizado PELO DISCENTE no desenvolvimento das 
aulas POR ELE ministradas” torna a assertiva incorreta. 

34572 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA 
25 INDEFERIDO n/a A prova foi realizada de acordo com os termos do edital. 

34565 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA 
41 INDEFERIDO n/a 

A questão 41 está clara e coerente, abordando tema previsto em edital: literatura brasileira 
(Pag. 32). 

34571 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA 
41 INDEFERIDO n/a 

A questão 41 está clara e coerente, abordando tema previsto em edital: literatura brasileira 
(Pag. 32). 

34637 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA 
46 INDEFERIDO n/a 

De acordo com o gabarito final, as afirmativas I, II e III da questão 46 são VERDADEIRAS, 
estando de acordo com o argumentando em recurso. 

34443 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
4 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 4 da prova para o cargo de PROFESSOR(A) DE HISTÓRIA é 
VERDADEIRA, pois as funções citadas na afirmativa figuram entre as atribuições que o 
Conselho da Plebe possuía. Entretanto, a afirmativa não restringe que outras esferas de 
poder, principalmente advindas da aristocracia, pudessem agir concomitantemente. 
Ressalta-se que “Nas reuniões do Conselho da Plebe, eles aprovariam resoluções, 
conduziriam julgamentos e discutiriam assuntos relativos à condição dos plebeus. Sua 
capacidade de realizar processos políticos foi posteriormente restringida pelas Doze 
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Tábuas”. FONTE: A constituição da república romana. Lintott, Andrew. Imprensa da 
Universidade de Oxford. 1999. ISBN 1-280-76406-6. 

34606 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
6 INDEFERIDO n/a 

A utilização do termo “emancipação política” refere-se ao processo de independência, 
estando dentro do espectro de interpretações possíveis dentro da historiografia brasileira. 
Dessa forma, a afirmativa I continua VERDADEIRA. 

34618 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
6 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 6 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA é 
VERDADEIRA, pois está amplamente relacionada com o conhecimento reportado com 
relação aos motivadores da vinda da família real ao Brasil. Ademais, apesar dos planos de 
utilizar a colônia brasileira como possibilidade de instalação do governo, a vinda abrupta da 
família real situada em contexto de conflito na Europa com a França reforça a ideia de que 
o principal motivador foi o conflito e não um plano executado sem influências externas. Uma 
das múltiplas referências dá conta da descrição desse contexto: “Com a situação ficando 
cada vez mais tensa, após um segundo ultimato francês, a Coroa portuguesa se viu forçada 
a assinar uma convenção secreta com a Inglaterra, em 22 de outubro de 1807, pela qual os 
dois países acertavam os termos de uma cooperação caso Portugal fosse obrigado a se voltar 
contra a Inglaterra, para evitar a guerra”. FONTE: https://bit.ly/3CNAZjy. 

34541 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
7 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 7 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA é FALSA, 
pois as orientações dos mencheviques encontravam respaldo no pensamento de Marx, em 
especial no “Manifesto do Partido Comunista”, no qual o capitalismo não é visto como 
modelo antagonista do socialismo, porém uma etapa a ser completada rumo ao socialismo. 
Mesmo que não ocorra a referência forte ao nome de Marx em todas as referências, as 
etapas da revolução condizem com os preceitos do socialismo marxista, no qual é necessário 
ocorrer o avanço econômico para criar as bases para a revolução socialista. 

34623 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
7 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 7 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA é FALSA, 
pois as orientações dos mencheviques encontravam respaldo no pensamento de Marx, em 
especial no “Manifesto do Partido Comunista”, no qual o capitalismo não é visto como 
modelo antagonista do socialismo, porém uma etapa a ser completada rumo ao socialismo. 
Mesmo que não ocorra a referência forte ao nome de Marx em todas as referências, as 
etapas da revolução condizem com os preceitos do socialismo marxista, no qual é necessário 
ocorrer o avanço econômico para criar as bases para a revolução socialista. 

34447 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
9 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A assertiva II da questão 9 de Professor(a) de História (aplicada em 13/02/2022, de manhã) 
é FALSA, pois a afirmação sobre o surgimento da escrita no Paleolítico encontra divergência 
entre diversos autores. 

34449 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
9 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 

A assertiva II da questão 9 de Professor(a) de História (aplicada em 13/02/2022, de manhã) 
é FALSA, pois a afirmação sobre o surgimento da escrita no Paleolítico encontra divergência 
entre diversos autores. 
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I é verdadeira, e a II 
é falsa”. 

34536 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
9 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A assertiva II da questão 9 de Professor(a) de História (aplicada em 13/02/2022, de manhã) 
é FALSA, pois a afirmação sobre o surgimento da escrita no Paleolítico encontra divergência 
entre diversos autores. 

34549 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
9 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A assertiva II da questão 9 de Professor(a) de História (aplicada em 13/02/2022, de manhã) 
é FALSA, pois a afirmação sobre o surgimento da escrita no Paleolítico encontra divergência 
entre diversos autores. 

34615 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
9 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A assertiva II da questão 9 de Professor(a) de História (aplicada em 13/02/2022, de manhã) 
é FALSA, pois a afirmação sobre o surgimento da escrita no Paleolítico encontra divergência 
entre diversos autores. 

34620 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
9 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A assertiva II da questão 9 de Professor(a) de História (aplicada em 13/02/2022, de manhã) 
é FALSA, pois a afirmação sobre o surgimento da escrita no Paleolítico encontra divergência 
entre diversos autores. 

34674 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
9 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A assertiva II da questão 9 de Professor(a) de História (aplicada em 13/02/2022, de manhã) 
é FALSA, pois a afirmação sobre o surgimento da escrita no Paleolítico encontra divergência 
entre diversos autores. 

34675 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
9 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A assertiva II da questão 9 de Professor(a) de História (aplicada em 13/02/2022, de manhã) 
é FALSA, pois a afirmação sobre o surgimento da escrita no Paleolítico encontra divergência 
entre diversos autores. 

34680 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
9 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A assertiva II da questão 9 de Professor(a) de História (aplicada em 13/02/2022, de manhã) 
é FALSA, pois a afirmação sobre o surgimento da escrita no Paleolítico encontra divergência 
entre diversos autores. 

34691 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
9 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A assertiva II da questão 9 de Professor(a) de História (aplicada em 13/02/2022, de manhã) 
é FALSA, pois a afirmação sobre o surgimento da escrita no Paleolítico encontra divergência 
entre diversos autores. 

34521 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
12 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 12 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA é 
VERDADEIRA, pois aborda uma das duas correntes da aprendizagem trabalhadas 
tradicionalmente em psicologia: teorias do condicionamento e teorias cognitivistas. A teoria 
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do condicionamento está de acordo com o postulado na afirmativa, sendo as teorias do 
cognitivismo defendem que são necessárias formas de aprendizagem mais complexas, nas 
quais a percepção, a compreensão de relações significativas e o conhecimento são críticos. 
FONTE: https://bit.ly/3IvEo8n 

34500 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
13 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 13 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA é 
VERDADEIRA, pois dá conta da generalização do desenvolvimento humano na formação do 
conhecimento, um processo sólido e abordado por diversos autores. https://bit.ly/3IvEo8n 

34523 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
22 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 22 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA é 
VERDADEIRA, pois a avaliação somativa é delimitada pelo princípio da avaliação. Ou seja, de 
forma cumulativa, a partir dos resultados, atribui notas e/ou conceitos para avaliar e validar 
a progressão educacional. Dessa forma, uma consequência inerente ao processo de 
atribuição de notas é a classificação dos alunos segundo esse critério, que PODE ser feita, 
apesar de não ser obrigatória. Entretanto, a afirmativa não posiciona que esse tipo de 
classificação é obrigatória. Fonte: https://bit.ly/34Oc6b3. 

34524 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
23 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 23 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA é 
VERDADEIRA, pois reporta as características do processo de avaliação. Ademais, a afirmativa 
não restringe o processo de avaliação a avaliação da aprendizagem, referindo-se, portanto, 
à avaliação institucional. FONTE: https://bit.ly/3FXQq91 

34682 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
25 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 25 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA é 
VERDADEIRA, pois possui informações que estão inseridas dentro do espectro de 
interpretação do texto. Ainda, é possível inferir (habilidade prevista em edital para o 
conteúdo de interpretação de texto) que objetos incendiados são destruídos. 

34451 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
41 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 41 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA é 
VERDADEIRA, pois traz corretamente os advérbios de intensidade. Ainda, TODO pode ser 
utilizado em contextos diferentes dos indicados no recurso. Por exemplo, “A história como 
um TODO precisa ser analisada”. Por fim, as mesmas palavras podem ter diferentes 
classificações com relação a advérbios e a afirmativa não determinou que as palavras 
elencadas eram exclusivamente classificadas como advérbios e advérbios de intensidade. 

34426 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
MATEMÁTICA 

19 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 19 é VERDADEIRA, pois está de acordo com as interpretações 
provenientes das informações presentes no texto. Na afirmativa existem dois elementos: 1) 
população desassistida e 2) governantes e sua missão de promover qualidade de vida. 
Ambos os elementos são mantidos independente da forma em que a frase for construída, o 
que está alinhado com o recurso de interpretação de textos, habilidade está incluída no 
edital do presente certame. Ainda, “aqueles que deveriam zelar e promover a melhora das 
condições gerais de vida” são os governantes, sendo inteiramente possível interpretar de 
acordo com os elementos trazidos no texto que sua missão, portanto, é promover a 
qualidade de vida da população. 



CONCURSO PÚBLICO PARA A PREFEITURA DE LAJEDO (PE) • EDITAL Nº 01/2019, PUBLICADO EM 02 DE DEZEMBRO DE 2019 

Página 28 de 33 • Respostas aos recursos das provas objetivas aplicadas em 13/02/2022 e 20/02/2022 

ID CARGO QUESTÃO RESULTADO MUDANÇA RESPOSTA 

34583 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
MATEMÁTICA 

19 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa III da questão 19 é VERDADEIRA, pois está de acordo com as interpretações 
provenientes das informações presentes no texto. Afirmativa: “ignorância é uma 
característica presente em indivíduos de todo o mundo”. Texto: “ vivemos uma preocupante 
situação mundial de ignorância”. 

34594 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
MATEMÁTICA 

19 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 19 é VERDADEIRA, pois está de acordo com as interpretações 
provenientes das informações presentes no texto. Na afirmativa existem dois elementos: 1) 
população desassistida e 2) governantes e sua missão de promover qualidade de vida. 
Ambos os elementos são mantidos independente da forma em que a frase for construída, o 
que está alinhado com o recurso de interpretação de textos, habilidade está incluída no 
edital do presente certame. 

34731 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
MATEMÁTICA 

21 INDEFERIDO n/a 

A questão 21 está clara e coerente, abordando tema previsto em edital: matemática 
financeira. Individualmente, a afirmativa I é VERDADEIRA, pois o resultado da aplicação é 
dado por: R$ 1.043 * (1 + 1,85%) ^ 8 = R$ 1.207,74. Os juros representam: R$ 1.207,74 - R$ 
1.043 = R$ 164,74; a afirmativa II é VERDADAEIRA, pois o empréstimo resultará em: R$ 5.900 
* (1 + 0,87%) ^ 48 = R$ 8.941,88; e a afirmativa III é VERDADEIRA, pois os juros do 
empréstimo são dados por: [R$ 901 * ((1 + 2,35%) ^12)] - R$ 901 = R$ 1.190,64 - R$ 901 = 
R$ 289,64. Dessa forma, todas as informações previstas nas afirmativas são possíveis de 
serem calculadas de acordo com os itens previstos em edital. 

34732 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
MATEMÁTICA 

21 INDEFERIDO n/a 

A questão 21 está clara e coerente, abordando tema previsto em edital: matemática 
financeira. Individualmente, a afirmativa I é VERDADEIRA, pois o resultado da aplicação é 
dado por: R$ 1.043 * (1 + 1,85%) ^ 8 = R$ 1.207,74. Os juros representam: R$ 1.207,74 - R$ 
1.043 = R$ 164,74; a afirmativa II é VERDADAEIRA, pois o empréstimo resultará em: R$ 5.900 
* (1 + 0,87%) ^ 48 = R$ 8.941,88; e a afirmativa III é VERDADEIRA, pois os juros do 
empréstimo são dados por: [R$ 901 * ((1 + 2,35%) ^12)] - R$ 901 = R$ 1.190,64 - R$ 901 = 
R$ 289,64. Dessa forma, todas as informações previstas nas afirmativas são possíveis de 
serem calculadas de acordo com os itens previstos em edital. 

34597 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
MATEMÁTICA 

24 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 21 para o cargo de PROFESSOR(A) DE MATEMÁTICA é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com as definições de moda e mediana. A mediana, no 
último, caso representa um valor central de um conjunto de dados. Especificamente, refere-
se a dados organizados (ordenados de forma crescente ou decrescente). Entretanto, a 
afirmativa refere-se apenas a definição geral que difere a mediana da moda. 

34428 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
MATEMÁTICA 

39 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 39 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - MATEMÁTICA 
é VERDADEIRA, pois está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica (https://bit.ly/3IwRsKO), no sentido que, apesar da escola ser um local onde as 
expectativas dos seus componentes são opostas, existem também acordos solitários. 
Ademais, a afirmativa não restringiu a possibilidade de outras possibilidades de alinhamento 
de expectativas, apenas sugerindo que a escola é um lugar de não-expectativa. 
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34660 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
MATEMÁTICA 

39 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 39 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - MATEMÁTICA 
é VERDADEIRA, pois está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica (https://bit.ly/3IwRsKO), no sentido que, apesar da escola ser um local onde as 
expectativas dos seus componentes são opostas, existem também acordos solitários. 
Ademais, a afirmativa não restringiu a possibilidade de outras possibilidades de alinhamento 
de expectativas, apenas sugerindo que a escola é um lugar de não-expectativa. 

34661 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
MATEMÁTICA 

39 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 39 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - MATEMÁTICA 
é VERDADEIRA, pois está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica (https://bit.ly/3IwRsKO), no sentido que, apesar da escola ser um local onde as 
expectativas dos seus componentes são opostas, existem também acordos solitários. 
Ademais, a afirmativa não restringiu a possibilidade de outras possibilidades de alinhamento 
de expectativas, apenas sugerindo que a escola é um lugar de não-expectativa. 

34664 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
MATEMÁTICA 

39 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 39 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - MATEMÁTICA 
é VERDADEIRA, pois está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica (https://bit.ly/3IwRsKO), no sentido que, apesar da escola ser um local onde as 
expectativas dos seus componentes são opostas, existem também acordos solitários. 
Ademais, a afirmativa não restringiu a possibilidade de outras possibilidades de alinhamento 
de expectativas, apenas sugerindo que a escola é um lugar de não-expectativa. 

34610 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
MATEMÁTICA 

41 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 41 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - MATEMÁTICA 
é VERDADEIRA, pois está integralmente alinhada com a definição de avaliação somativa, sem 
entrar em juízo sobre a aplicação deste tipo de configuração de avaliação na educação 
moderna. 

34646 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
MATEMÁTICA 

n/i INDEFERIDO n/a 
O (a) candidato (a) deve realizar o concurso obedecendo às regras do edital, inclusive no 
que se refere aos prazos de requisição de reembolso, atendimento especial e regras 
sanitárias. 

34647 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
MATEMÁTICA 

n/i INDEFERIDO n/a 
O (a) candidato (a) deve realizar o concurso obedecendo às regras do edital, inclusive no 
que se refere aos prazos de requisição de reembolso, atendimento especial e regras 
sanitárias. 

34467 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
PORTUGUÊS 

6 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 6 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - PORTUGUÊS é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com o conceito de sinestesia. A utilização da proposição 
“por” não gera ambiguidade na resposta, referindo-se, especificamente, ao tipo de 
associação que ocorre em órgãos diferentes. Dessa forma, a questão está clara e coerente, 
abordando tema previsto em edital. 

34552 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
PORTUGUÊS 

7 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa II da questão 7 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - PORTUGUÊS é 
FALSA, pois a catacrese caracteriza-se como o emprego impróprio de uma palavra por não 
existir outra mais específica, definição apropriada para a figura de linguagem catacrese. O 
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exemplo citado em recurso representa redundância, não substituição por um termo 
inapropriado por falta de um termo específico. 

34472 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
PORTUGUÊS 

8 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa I da questão 8 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - PORTUGUÊS é 
VERDADEIRA, corroborando argumento postulado em recurso. A alternativa correta é a B, 
pois as afirmativas II e III são FALSAS, de acordo com o gabarito final. 

34593 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
PORTUGUÊS 

9 INDEFERIDO n/a 

A assertiva III da questão 9 da prova para o cargo de Professor(a) de Língua Portuguesa 
(aplicada em 13/02/2022, no turno da manhã) é VERDADEIRA. Embora o exemplo 
apresentado pelo (a) candidato (a) esteja correto – pois, na frase, usa-se a crase entre os 
numerais ordinais – o conteúdo do recurso não procede, visto que não se deve usar crase 
em “Cuidado! Buraco a 100 metros”. Não há possibilidade de se usar crase nessa frase. O 
único problema da assertiva é dizer que só com as horas pode-se usar crase, ao se referir 
aos numerais. Não há como se acatar o recurso, pois, além da frase da assertiva em análise 
não usar crase, o texto fala de numerais em geral. 

34555 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
PORTUGUÊS 

15 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 15 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - PORTUGUÊS é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com o item 2.6 da Meta 2 do PNE “desenvolver 
tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a organização do tempo e 
das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando as 
especificidades da educação especial, das escolas do campo e das comunidades indígenas e 
quilombolas”. 

34556 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
PORTUGUÊS 

20 INDEFERIDO n/a 

A questão 20 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - PORTUGUÊS é clara e coerente, 
estando de acordo com os pressupostos do edital do presente certame. Ainda, a utilização 
das palavras citadas no recurso não prejudica o entendimento das informações postuladas 
nas afirmativas. 

34554 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
PORTUGUÊS 

21 INDEFERIDO n/a 
A questão 21 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - PORTUGUÊS é FALSA, pois o 
trecho “apenas quando NÃO dispunha da ajuda” torna a assertiva incorreta e, portanto, com 
divergência das postulações defendidas por Vygotsky. 

34560 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
PORTUGUÊS 

22 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 22 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - PORTUGUÊS é 
VERDADEIRA, pois refere-se ao conceito de avaliação formativa. O termo “periodicamente” 
utilizado na afirmativa determina a frequência da avaliação, sendo as interpretações 
direcionadas nesse sentido integralmente responsabilidade do(a) candidato(a). 

34563 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
PORTUGUÊS 

23 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa II da questão 23 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - PORTUGUÊS é 
VERDADEIRA, pois refere-se ao conceito de avaliação somativa. A afirmativa ressalta que a 
comparação é FAVORECIDA nesse tipo de avaliação, sendo possível de ser realizada. 

34444 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
PORTUGUÊS 

42 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 42 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - PORTUGUÊS é 
FALSA, pois a definição em questão refere-se ao modo imperativo. Já a alternativa II também 
é FALSA, pois as definições entre parênteses estão claramente trocadas em relação aos 
termos passado, presente e futuro. 
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34448 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
PORTUGUÊS 

43 INDEFERIDO n/a 
Ambas as afirmativas da questão 42 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) EF II - 
PORTUGUÊS são VERDADEIRAS, sendo a resposta correta a alternativa A) As duas afirmativas 
são verdadeiras. 

34424 
PROFESSOR (A) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II - 
PORTUGUÊS 

n/i INDEFERIDO n/a 
O (a) candidato (a) deve realizar o concurso obedecendo às regras do edital, inclusive no 
que se refere aos prazos de requisição de reembolso, atendimento especial e regras 
sanitárias. 

34546 PSICÓLOGO (A) 28 INDEFERIDO n/a 
A questão 28 da prova para o cargo de PSICÓLOGO(A) está clara e coerente, abordando 
tema previsto em edital: ética. Dessa forma, o(a) candidato(a) possui todas as informações 
necessárias para responder adequadamente todas as alternativas da questão. 

34548 PSICÓLOGO (A) 29 INDEFERIDO n/a 
A questão 29 da prova para o cargo de PSICÓLOGO(A) está clara e coerente, abordando 
tema previsto em edital: ética. Dessa forma, o(a) candidato(a) possui todas as informações 
necessárias para responder adequadamente todas as alternativas da questão. 

34450 PSICÓLOGO (A) 41 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A afirmativa I da questão 41 da disciplina de Matemática presente na prova de Psicólogo (a) 
(cargos de Nível Superior, aplicada no 13/02/2022, à tarde) é VERDADEIRA, pois o resultado 
do problema é dado por: 4/3 x Pi x r³ = 4/3 * 3,14 * 15³ = 14.130 m³ > 14.115 m³. 

34676 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 1 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa I da prova para o cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR é FALSA, pois o trecho 
“custos, atendimento ao público e eficiência operacional” torna a assertiva incorreta. A 
afirmativa II é VERDADEIRA. 

34458 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 18 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa II da questão 18 da prova para o cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR é FALSA, 
pois o trecho “impedem e dificultam” torna a assertiva incorreta. 

34487 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 27 INDEFERIDO n/a 

A assertiva I da questão 27 da prova de Secretário (a) Escolar (Nível Médio, aplicada no dia 
20/02/2022, no turno da manhã) é VERDADEIRA, pois de fato é proibido ao servidor público 
apropriar-se de bens públicos sem autorização ou de forma contrária à legislação vigente, 
como determinado no Decreto nº 1.171, DE 1994, Seção III, XV, l; no Código Penal Brasileiro, 
Título XI, Capítulo I, Art. 312; e Art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Existe sim a hipótese em que um servidor pode obter para si um bem público, quando 
este for doado ou quando for descartado, por exemplo. 

34590 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 31 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa II da questão 31 da prova para o cargo de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR é FALSA, 
pois 0,09 * 0,17 = 0,0153 * 100% = 1,53. 

34711 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 33 INDEFERIDO n/a 
A questão 33 da prova para o cargo de SECRETÁRIO(A) ESCOLAR está clara e coerente, 
abordando tema previsto em edital: Juros simples e juros composto (Página 32 do edital). 

34489 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 37 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 37 da prova de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR é VERDADEIRA, pois 
palavras derivadas são formadas a partir de outros radicais em comparação com as palavras 
primitivas, que não são formadas a partir de outro radical da língua. Dessa forma, a questão 
está clara e coerente. 
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34710 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 38 INDEFERIDO n/a 
A questão 38 da prova para o cargo de SECRETÁRIO(A) ESCOLAR está clara e coerente, 
abordando tema previsto em edital: literatura brasileira (Página 32 do edital). 

34712 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 40 INDEFERIDO n/a 
A questão 40 da prova para o cargo de SECRETÁRIO(A) ESCOLAR está clara e coerente, 
abordando tema previsto em edital: Juros simples e juros composto (Página 32 do edital). 

34495 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 50 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 50 da prova de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR é FALSA, pois não se trata 
de um texto injuntivo (que são textos prescritivos, como receitas culinárias, bulas, 
regulamentos e editais). A afirmativa III também é FALSA, pois o trecho traz o verbo “reunir”, 
no infinitivo, o qual é utiliza para exprimir uma ideia de união. Dessa forma, os argumentos 
reforçados em recurso estão de acordo com o gabarito final do presente certame. 

34640 TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM 5 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A assertiva II da questão 5 do cargo de Técnico(a) em Enfermagem (cargos de Nível Médio, 
aplicada em 20/02/2022, de MANHÃ) é FALSA devido ao trecho “Os antibióticos... que só 
pode ser administrado sob receita médica”, pois o entendimento da Anvisa é que, conforme 
a Lei Nº 7.498/86, os profissionais enfermeiros devidamente habilitados poderão prescrever 
os medicamentos antimicrobianos quando estabelecidos em programas de saúde pública e 
em rotina aprovada pela instituição de saúde. A prescrição, entretanto, não pode ser 
realizada no setor privado. 

34692 TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM 5 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “b) A afirmativa 
I é verdadeira, e a II 

é falsa”. 

A assertiva II da questão 5 do cargo de Técnico(a) em Enfermagem (cargos de Nível Médio, 
aplicada em 20/02/2022, de MANHÃ) é FALSA devido ao trecho “Os antibióticos... que só 
pode ser administrado sob receita médica”, pois o entendimento da Anvisa é que, conforme 
a Lei Nº 7.498/86, os profissionais enfermeiros devidamente habilitados poderão prescrever 
os medicamentos antimicrobianos quando estabelecidos em programas de saúde pública e 
em rotina aprovada pela instituição de saúde. A prescrição, entretanto, não pode ser 
realizada no setor privado. 

34642 TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM 15 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa I da questão 15 da prova para o cargo de TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM é 
VERDADEIRA, pois os medicamentos utilizados contra a hipertensivos NÃO SÃO capazes de 
curar a DOENÇA, mas apenas tratar os sintomas temporariamente - que podem voltar a 
apresentar piora no quadro com o tempo. 

34644 TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM 17 INDEFERIDO n/a 

A assertiva I da questão 17 da prova para o cargo de Técnico(a) em Enfermagem (Nível 
Médio, aplicada em 20/02/2022, de manhã) é VERDADEIRA pois, de fato, toda substância 
originada do reino animal e vegetal que poderá ser transformada em medicamento é 
denominada de droga. Essa definição, no entanto, não exclui as drogas sintéticas, pois na 
questão optou-se por fazer referência / abordar, as de origem animal / vegetal. O (a) 
candidato (a), ao fazer referência às drogas sintéticas e outras feitas sem materiais de 
origem animal / vegetal, inferiu que drogas sintéticas não se aplicam ao conceito geral de 
drogas, o que não é dito na proposição. 

34645 TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM 31 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa II da questão 31 da prova de SECRETÁRIO (A) ESCOLAR é FALSA, pois 0,09 * 0,17 
= 0,0153 * 100% = 1,53. 
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34648 TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA 5 INDEFERIDO n/a 

A afirmativa II da questão 5 da prova para o cargo de TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com o histórico de surgimento do Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação. Ademais, o emprego da palavra substituição está referindo-se, 
claramente, ao Sistema como um todo, não ao preenchimento de uma ficha específica. Esse 
tipo de interpretação está alheio às informações postuladas na afirmativa. 

34416 TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA 7 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa I da questão 7 da prova para o cargo de TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA é FALSA, 
pois o trecho “de TODOS os produtos” torna a assertiva incorreta (Art. 16. VIII). 

34591 TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA 15 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “a) As duas 
afirmativas são 
verdadeiras”. 

A assertiva II da questão 15 da prova para o cargo de Técnico(a) em Raio-X Hospitalar (cargos 
de Nível Médio, aplicadas no dia 20/02/2022, no turno da manhã) é VERDADEIRA, pois o 
material regularmente utilizado nos exames radiográficos é o chumbo, não o “alumínio 
fotovoltaicas ou de tecido de algodão impermeável”. Assim, o gabarito passa a ser “a) As 
duas afirmativas são verdadeiras”. 

34414 TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA 16 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “c) A afirmativa 
II é verdadeira, e a I 

é falsa”. 

A assertiva II da questão 16 da prova para o cargo de Técnico(a) em Raio-X Hospitalar (cargos 
de Nível Médio, aplicadas no dia 20/02/2022, no turno da manhã) é VERDADEIRA, pois está 
de acordo com a literatura vigente (Bontrager, 8ª Edição – Cap. 6: pág. 226, 230, 235 e 237; 
BONTRAGER, Kenneth L. Tratado de Posicionamento radiográfico e anatomia associada; 
Kenneth L. Bontrager; John P. Lampignano. 8ª Ed., RJ: Elsevier, 2015). 

34588 TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA 16 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “c) A afirmativa 
II é verdadeira, e a I 

é falsa”. 

A assertiva II da questão 16 da prova para o cargo de Técnico(a) em Raio-X Hospitalar (cargos 
de Nível Médio, aplicadas no dia 20/02/2022, no turno da manhã) é VERDADEIRA, pois está 
de acordo com a literatura vigente (Bontrager, 8ª Edição – Cap. 6: pág. 226, 230, 235 e 237; 
BONTRAGER, Kenneth L. Tratado de Posicionamento radiográfico e anatomia associada; 
Kenneth L. Bontrager; John P. Lampignano. 8ª Ed., RJ: Elsevier, 2015). 

34650 TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA 16 DEFERIDO 

Novo gabarito passa 
a ser “c) A afirmativa 
II é verdadeira, e a I 

é falsa”. 

A assertiva II da questão 16 da prova para o cargo de Técnico(a) em Raio-X Hospitalar (cargos 
de Nível Médio, aplicadas no dia 20/02/2022, no turno da manhã) é VERDADEIRA, pois está 
de acordo com a literatura vigente (Bontrager, 8ª Edição – Cap. 6: pág. 226, 230, 235 e 237; 
BONTRAGER, Kenneth L. Tratado de Posicionamento radiográfico e anatomia associada; 
Kenneth L. Bontrager; John P. Lampignano. 8ª Ed., RJ: Elsevier, 2015). 

34504 TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA 21 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa II da questão 21 da prova para o cargo de TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com as características da área de radiologia no contexto 
dos serviços de saúde. 

34589 TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA 31 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa I da questão 31 da prova para o cargo de TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA é FALSA, 
estando de acordo com a argumentação final do recurso submetido, que também indicou 
que a afirmativa é falsa. 

34506 TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA 34 INDEFERIDO n/a 
A afirmativa II da questão 34 da prova para o cargo de TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA é 
VERDADEIRA, pois nunca e jamais são advérbios de tempo. Ressalta-se que a afirmativa não 
delimitou que tais advérbios eram EXCLUSIVAMENTE pertencentes a categoria de tempo. 

 


