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PREFEITURA DE PEDRA • ESTADO DE PERNAMBUCO 

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

EDITAL Nº 01/2019, PUBLICADO EM 08 DE JULHO DE 2019 

 
Das retificações do gabarito preliminar. 
 
O Instituto ADM&TEC, após receber, analisar e julgas os recursos referentes às questões das provas objetivas do presente concurso decidiu proceder com as seguintes retificações de gabarito: 
 

CARGO QUESTÃO GABARITO APÓS RECURSOS 

AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 11 B 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 D 

MÉDICO (A) PLANTONISTA (HOSPITAL) 7 D 

MÉDICO (A) PLANTONISTA (HOSPITAL) 20 D 

PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA (EF - 6º AO 9º ANO) 12 D 

PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA (EF - 6º AO 9º ANO) 14 D 

PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (EF - 6º AO 9º ANO) 16 C 

PSICÓLOGO (A) 17 A 

 
Das respostas aos recursos. 
 

INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

498936 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as necessidades humanas de segurança estão relacionadas à 
segurança e à proteção contra danos, que podem ser físicos ou emocionais.  

537836 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 2 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

450235 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 2 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso, uma vez que a 
questão 2 da prova do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO (A) não trata sobre o exposto pelo candidato. 

448406 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 5 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a Administração Pública tem o poder de regular e gerar obrigações e 
deveres para a sociedade, pois atua em prol do interesse público. 

428350 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 5 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I 
VERDADEIRA, pois apresenta atribuições e características da Administração Pública. 

536921 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 5 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I 
VERDADEIRA, pois apresenta atribuições e características da Administração Pública. 

537836 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 6 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois coordenar os esforços da equipe faz parte do processo de direção. 

537836 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 7 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o conceito apresentado na questão refere-se ao Termo de Abertura do 
Projeto. 

535494 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a gestão por diretrizes tem por objetivo o desdobramento das 
diretrizes em metas. 
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537836 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 8 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

444492 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 8 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a administração pública municipal deve obedecer ao princípio da 
impessoalidade. 

450235 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 8 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

728296 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 8 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a administração pública municipal deve obedecer ao princípio da 
impessoalidade. 

537723 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 9 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

448406 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a Administração Pública deve tratar a todos igualmente e com 
qualidade. A assertiva não restringe o conceito de igualdade, portanto, esse deve ser entendido em 
sentido formal e material. 

448406 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 11 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser a alternativa "b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa". A grafia do termo Kaizen 
com S (Kaisen) torna a assertiva II da questão 11 incorreta. O novo gabarito passa a ser a alternativa "b) 
A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa". 

428429 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois descreve a atuação da Administração Pública em conformidade com 
os princípios a que está submetida. A assertiva não afirma que podem ser tomadas quaisquer medidas 
em prol da eficiência, ao contrário, ela deixa claro que "Administração Pública não tem liberdade nem 
vontade que não as concedidas e determinadas pela Constituição e pela lei" e, considerando essa 
limitação deve agir da "forma mais eficiente possível". 

428979 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 14 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

429161 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 14 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

428350 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a administração pública municipal deve seguir o princípio da 
autoexecutoriedade (possibilidade que tem a Administração de, com seus próprios meios, executar suas 
decisões, sem precisar de autorização prévia do Poder Judiciário). 

716902 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a administração pública municipal deve seguir o princípio da 
autoexecutoriedade (possibilidade que tem a Administração de, com seus próprios meios, executar suas 
decisões, sem precisar de autorização prévia do Poder Judiciário). 

498936 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 18 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o decoro é um princípio que deve nortear a atuação da gestão pública 
municipal. 

498936 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a administração pública municipal deve seguir o princípio da 
autoexecutoriedade (possibilidade que tem a Administração de, com seus próprios meios, executar suas 
decisões, sem precisar de autorização prévia do Poder Judiciário). 

444492 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a administração pública municipal deve seguir o princípio da 
autoexecutoriedade (possibilidade que tem a Administração de, com seus próprios meios, executar suas 
decisões, sem precisar de autorização prévia do Poder Judiciário). 

498936 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 22 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.950 menos 26% corresponde a R$ 1.443 < R$ 1.500. Tema: 
Porcentagem. A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 2400/30 = 80. Tema: Divisão. A afirmativa III é 
VERDADEIRA, pois R$ 10 menos 2% corresponde a R$ 9,80. 

428819 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 23 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois 100 - 2% = 98 e 550 - 2% = 539. Assim, 98 + 539 = 637. 
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537836 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 24 INDEFERIDO A afirmativa III é FALSA, pois 67 x 3,5 = 234,5. 

541438 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 25 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: volume / porcentagem.  

726854 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 26 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o eu lírico lembra com saudades da infância ao mesmo tempo em que 
projeta nessas lembranças um certo ar de tristeza na última estrofe. A afirmativa II é FALSA, pois 
“mulambeira” é uma árvore que produzia a sombra. 

498936 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o título se relaciona perfeitamente como o poema e não assume um tom 
jocoso. De certa maneira, é uma autobiografia do “eu”. A afirmativa II é FALSA, pois a referência é real.  

537836 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 27 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

448406 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o título se relaciona perfeitamente como o poema e não assume um tom 
jocoso. De certa maneira, é uma autobiografia do “eu”. A afirmativa II é FALSA, pois a referência é real.  

537836 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 28 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

727140 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 29 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o “eu” projeta no leitor a sensação de mudança espacial em cada 
verso: “mulambeira” que produz sombra; o “pátio”; o “forno a lenha” etc. 

498936 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 30 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o eu-poético não se utiliza da religião. 

444492 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 30 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o eu-poético não se utiliza da religião. 

428979 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 30 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

727389 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) n/i INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso 
por parte da banca. 

440078 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) n/i INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso 
por parte da banca. 

722882 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) n/i INDEFERIDO 
Recurso indeferido, candidato deve enviar e-mail para o ADM&TEC com frente e verso do seu 
documento de identidade, solicitando no corpo do e-mail que os dados sejam corrigidos. 

535885 AGENTE ADMINISTRATIVO (A) n/i INDEFERIDO As questões encontram-se claras e coerentes, abordando temas previstos em edital. 

723052 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
(UBS ANA ENEDINA ANDRADE DE 
MOURA / POÇO DAS OVELHAS) 

11 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o câncer possui como causas fatores INTERNOS e externos ao organismo. 

723052 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
(UBS ANA ENEDINA ANDRADE DE 
MOURA / POÇO DAS OVELHAS) 

16 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o câncer possui como causas fatores internos e EXTERNOS ao organismo. 

717190 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(UBS ANTÔNIO DE MELO 
CAVALCANTI / POÇO DO BOI) 

5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a promoção do uso de agulhas e seringas esterilizadas ou descartáveis 
auxilia a prevenção contra o HIV. A assertiva aborda uma orientação geral, aplicável às diversas áreas da 
vida do indivíduo nas quais possa haver o uso de agulhas e seringas, e não apenas a realidade do hospital 
onde estas devem ser descartáveis. 

729997 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(UBS DO SÃO JOSÉ) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a promoção do uso de agulhas e seringas esterilizadas ou descartáveis 
auxilia a prevenção contra o HIV. A assertiva aborda uma orientação geral, aplicável às diversas áreas da 
vida do indivíduo nas quais possa haver o uso de agulhas e seringas, e não apenas a realidade do hospital 
onde estas devem ser descartáveis. 
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431396 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(UBS DO SÃO JOSÉ) 
7 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois as práticas e as metodologias da Educação Popular em Saúde (EPS) 
objetivam, dentre outros aspectos, ajudar as classes mais humildes na conquista de sua autonomia e de 
seus direitos. 

640575 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
(UBS JOÃO GALINDO / SÃO PEDRO) 

15 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o vírus HIV ataca o sistema imunológico, que é o responsável por 
defender o organismo de doenças, deixando assim o indivíduo portador exposto à ação destas. 

534423 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
(UBS JOÃO GALINDO / SÃO PEDRO) 

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

429734 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
(UBS JOÃO GALINDO / SÃO PEDRO) 

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

722560 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 1 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso 
por parte da banca. 

428953 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 1 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso 
por parte da banca. 

443587 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 2 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois mãos que tiveram contato com a bactéria da cólera podem contaminar 
água e alimentos ingeridos pelo indivíduo, e assim provocar a infecção por esse patógeno. 

722640 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 3 INDEFERIDO 
De acordo com o gabarito preliminar a resposta da questão a que se refere o (a) candidato (a) é a letra 
b) "a afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa". 

722640 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 3 INDEFERIDO 
De acordo com o gabarito preliminar a resposta da questão 3 é a letra b) "a afirmativa I é verdadeira, e 
a II é falsa". 

722640 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 4 INDEFERIDO 
De acordo com o gabarito preliminar a resposta da questão 4 é a letra b) "a afirmativa I é verdadeira, e 
a II é falsa". 

535429 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 5 INDEFERIDO 
De acordo com o gabarito preliminar a resposta da questão 5 é a letra c) "a afirmativa II é verdadeira, e 
a I é falsa.". 

722431 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 5 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso, uma vez que a 
questão 5 da prova do cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS não trata sobre o exposto pelo 
candidato. 

722640 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 6 INDEFERIDO 
De acordo com o gabarito preliminar a resposta da questão 6 é a letra b) "a afirmativa I é verdadeira, e 
a II é falsa". 

535429 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 7 INDEFERIDO 
De acordo com o gabarito preliminar a resposta da questão 7 é a letra a) "as duas afirmativas são 
verdadeiras.". 

428935 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 9 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Assistência ao paciente 
com câncer. 

428953 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a dengue é uma doença febril grave causada por um arbovírus e a 
infecção por um sorotipo da doença gera imunidade permanente para ele. 

535429 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a nova Política Nacional da Atenção Básica 
(Portaria Nº 2.436, de 21/09/2017, Pág. 2, nova PNAB 2017). 

725389 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 19 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o baço não faz parte do aparelho respiratório.  

428935 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 26 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Compreensão e 
interpretação de textos.  
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729169 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 27 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Compreensão e 
interpretação de textos.  

428935 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 28 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Compreensão e 
interpretação de textos.  

729169 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 29 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Compreensão e 
interpretação de textos.  

442690 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 30 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso 
por parte da banca. 

428935 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 30 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Compreensão e 
interpretação de textos.  

641447 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS n/i INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso 
por parte da banca. 

727488 ASSISTENTE SOCIAL 11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois assim está disposto no artigo 7º, inciso I, da Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/06) 

722435 ASSISTENTE SOCIAL 11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois assim está disposto no artigo 7º, inciso I, da Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/06) 

535340 ASSISTENTE SOCIAL 11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois assim está disposto no artigo 7º, inciso I, da Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/06) 

727488 ASSISTENTE SOCIAL 14 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da 
criança ou adolescente direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause 
prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. 

727488 ASSISTENTE SOCIAL 14 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da 
criança ou adolescente direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause 
prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. 

445268 ASSISTENTE SOCIAL 19 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois, em geral, afetividade e felicidade não costumam ser indicativos de que a 
alienação parental está ocorrendo. 

727488 ASSISTENTE SOCIAL 28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não traz essa informação; tampouco os padrões cognitivos definem 
a aquisição do léxico de uma língua. 

459129 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso 
por parte da banca. 

430063 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 2 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois termo lixo pode referir-se àquilo que não tem valor comercial. A 
assertiva apresenta um possível sentido atribuído ao termo lixo, sem excluir outros porventura 
existentes.  

718969 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 2 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois termo lixo pode referir-se àquilo que não tem valor comercial. A 
assertiva apresenta um possível sentido atribuído ao termo lixo, sem excluir outros porventura 
existentes.  

641405 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 2 DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 
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724785 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 2 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois termo lixo pode referir-se àquilo que não tem valor comercial. A 
assertiva apresenta um possível sentido atribuído ao termo lixo, sem excluir outros porventura 
existentes.  

725997 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 6 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: reciclagem. 

726821 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 6 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: reciclagem. 

726830 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 6 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: reciclagem. 

712239 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 7 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois PET é a sigla utilizada para se referir ao tereftalato de etileno, formado 
pela reação entre o ácido tereftálico e o etileno glicol. 

442505 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

727298 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

712197 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

717879 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

716684 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

429177 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

429008 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

724468 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

724472 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

717779 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

718227 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

712239 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

725997 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

726821 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

436605 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 
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436605 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

436605 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

430063 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

722303 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

722510 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

722510 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

536870 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

723837 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12 INDEFERIDO 
A afirmativa II, pois os aterros sanitários são lugares nos quais o lixo é compactado e coberto com 
camadas de terra. Assim, nesse processo os plásticos dificultam sua compactação e prejudicam a 
decomposição dos materiais biologicamente degradáveis. 

727298 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois resíduo é o que sobra da produção ou da atividade humana. 

724768 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 13 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao manter as superfícies úmidas, molhadas ou empoeiradas o 
indivíduo está favorecendo o aparecimento de microrganismos e o desenvolvimento de doenças no 
ambiente de trabalho. 

724768 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 13 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao manter as superfícies úmidas, molhadas ou empoeiradas o 
indivíduo está favorecendo o aparecimento de microrganismos e o desenvolvimento de doenças no 
ambiente de trabalho. 

725158 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 13 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao manter as superfícies úmidas, molhadas ou empoeiradas o 
indivíduo está favorecendo o aparecimento de microrganismos e o desenvolvimento de doenças no 
ambiente de trabalho. 

724386 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 13 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao manter as superfícies úmidas, molhadas ou empoeiradas o 
indivíduo está favorecendo o aparecimento de microrganismos e o desenvolvimento de doenças no 
ambiente de trabalho. 

724386 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 13 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao manter as superfícies úmidas, molhadas ou empoeiradas o 
indivíduo está favorecendo o aparecimento de microrganismos e o desenvolvimento de doenças no 
ambiente de trabalho. 

450263 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 13 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao manter as superfícies úmidas, molhadas ou empoeiradas o 
indivíduo está favorecendo o aparecimento de microrganismos e o desenvolvimento de doenças no 
ambiente de trabalho. 

722788 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 15 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

722788 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "os resíduos que persistirem, representem algum risco para a 
qualidade e segurança dos servidores que ali atuam" está incorreto. 
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436605 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "os resíduos que persistirem, representem algum risco para a 
qualidade e segurança dos servidores que ali atuam" está incorreto. 

537538 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 15 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois deve-se abastecer os sanitários com papel toalha, higiênico e 
sabonete líquido, quando necessário, a fim de evitar desperdícios.  

429177 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "os resíduos que persistirem, representem algum risco para a 
qualidade e segurança dos servidores que ali atuam" está incorreto. 

724785 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "os resíduos que persistirem, representem algum risco para a 
qualidade e segurança dos servidores que ali atuam" está incorreto. 

723837 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 16 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

717521 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 21 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso 
por parte da banca. 

437261 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 25 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois resultará em um montante de R$ 1.693,32. 

724768 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 27 INDEFERIDO 

O texto fala em "aplicação de tarifas de 10% sobre alguns produtos chineses", em "taxação extra" e 
também em "elevar as tarifas sobre produtos chineses". Assim, o uso do termo "sanções", na assertiva I 
da questão 27, está correto, pois refere-se a impor uma limitação das relações comerciais; bloqueio, 
medidas econômicas (no caso do texto) etc. 

727298 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 27 INDEFERIDO 

O texto fala em "aplicação de tarifas de 10% sobre alguns produtos chineses", em "taxação extra" e 
também em "elevar as tarifas sobre produtos chineses". Assim, o uso do termo "sanções", na assertiva I 
da questão 27, está correto, pois refere-se a impor uma limitação das relações comerciais; bloqueio, 
medidas econômicas (no caso do texto) etc. 

722788 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 27 INDEFERIDO 

O texto fala em "aplicação de tarifas de 10% sobre alguns produtos chineses", em "taxação extra" e 
também em "elevar as tarifas sobre produtos chineses". Assim, o uso do termo "sanções", na assertiva I 
da questão 27, está correto, pois refere-se a impor uma limitação das relações comerciais; bloqueio, 
medidas econômicas (no caso do texto) etc. 

722952 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 27 INDEFERIDO 

O texto fala em "aplicação de tarifas de 10% sobre alguns produtos chineses", em "taxação extra" e 
também em "elevar as tarifas sobre produtos chineses". Assim, o uso do termo "sanções", na assertiva I 
da questão 27, está correto, pois refere-se a impor uma limitação das relações comerciais; bloqueio, 
medidas econômicas (no caso do texto) etc. 

718969 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 27 INDEFERIDO 

O texto fala em "aplicação de tarifas de 10% sobre alguns produtos chineses", em "taxação extra" e 
também em "elevar as tarifas sobre produtos chineses". Assim, o uso do termo "sanções", na assertiva I 
da questão 27, está correto, pois refere-se a impor uma limitação das relações comerciais; bloqueio, 
medidas econômicas (no caso do texto) etc. 

445647 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 27 INDEFERIDO 

O texto fala em "aplicação de tarifas de 10% sobre alguns produtos chineses", em "taxação extra" e 
também em "elevar as tarifas sobre produtos chineses". Assim, o uso do termo "sanções", na assertiva I 
da questão 27, está correto, pois refere-se a impor uma limitação das relações comerciais; bloqueio, 
medidas econômicas (no caso do texto) etc. 

640002 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 27 INDEFERIDO 
Recurso deferido quanto à alteração cadastral, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de 
Inscrição. O texto fala em "aplicação de tarifas de 10% sobre alguns produtos chineses", em "taxação 
extra" e também em "elevar as tarifas sobre produtos chineses". Assim, o uso do termo "sanções", na 
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assertiva I da questão 27, está correto, pois refere-se a impor uma limitação das relações comerciais; 
bloqueio, medidas econômicas (no caso do texto) etc. 

725287 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 27 INDEFERIDO 

O texto fala em "aplicação de tarifas de 10% sobre alguns produtos chineses", em "taxação extra" e 
também em "elevar as tarifas sobre produtos chineses". Assim, o uso do termo "sanções", na assertiva I 
da questão 27, está correto, pois refere-se a impor uma limitação das relações comerciais; bloqueio, 
medidas econômicas (no caso do texto) etc. 

452516 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 27 INDEFERIDO 

O texto fala em "aplicação de tarifas de 10% sobre alguns produtos chineses", em "taxação extra" e 
também em "elevar as tarifas sobre produtos chineses". Assim, o uso do termo "sanções", na assertiva I 
da questão 27, está correto, pois refere-se a impor uma limitação das relações comerciais; bloqueio, 
medidas econômicas (no caso do texto) etc. 

723837 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 27 INDEFERIDO 

O texto fala em "aplicação de tarifas de 10% sobre alguns produtos chineses", em "taxação extra" e 
também em "elevar as tarifas sobre produtos chineses". Assim, o uso do termo "sanções", na assertiva I 
da questão 27, está correto, pois refere-se a impor uma limitação das relações comerciais; bloqueio, 
medidas econômicas (no caso do texto) etc. 

711854 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 27 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

711854 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 27 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

711854 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 27 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

445647 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 28 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Compreensão e 
interpretação de textos.  

731137 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o correto é "Liu conversou com o representante de Comércio dos EUA, Robert 
Lighthizer, e com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin". 

541059 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS n/i DEFERIDO 
O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." A grafia do termo "inscluir" torna a questão 
incorreta. 

533136 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

725319 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

537302 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS n/i INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso 
por parte da banca. 

443390 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

453481 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

640002 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

453106 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

725319 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS n/i INDEFERIDO 
Recurso indeferido, candidato deve enviar e-mail para o ADM&TEC com frente e verso do seu 
documento de identidade, solicitando no corpo do e-mail que os dados sejam corrigidos. 

535287 

CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 
(ATENDIMENTO A PACIENTES 

PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS) 

2 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois possui elementos contrários ao verdadeiro como, por exemplo, a diminuição 
do consumo de açúcar aumenta a quantidade de casos de cárie. 
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535287 

CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 
(ATENDIMENTO A PACIENTES 

PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS) 

6 INDEFERIDO 
O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. A questão 6 da 
prova de Cirurgião(ã) dentista não trata sobre deficiências. 

535287 

CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 
(ATENDIMENTO A PACIENTES 

PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS) 

8 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sulco interproximal está relacionado com a direção incisal/oclusão. 

721454 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 4 INDEFERIDO 
A questão está de acordo com tema indicado em edital (avaliação da aprendizagem), aplicando-se 
também ao cargo de educador(a) físico. 

721454 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 9 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a referência ao nado livre está de acordo com o aceito com relação 
ao esporte. A categorização em quatro estilos de prova preconiza que no nado livre o atleta pode nadar 
de qualquer forma, fazendo qualquer tipo de movimento. 

721454 EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 22 INDEFERIDO A questão está clara e coerente, estando de acordo com o edital do presente certame. 

429175 ELETRICISTA n/i INDEFERIDO 
As questões estão claras e coerentes, de acordo com temas indicados em edital. A questão 27 é FALSA, 
pois os produtos são incluídos na taxação.  

429175 ELETRICISTA n/i INDEFERIDO 
As questões estão claras e coerentes, de acordo com temas indicados em edital. A questão 27 é FALSA, 
pois os produtos são incluídos na taxação.  

728574 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
1 INDEFERIDO 

A questão está clara e coerente, abordando tema previsto em edital. Linfócitos tipo CD4+ só podem 
pertencer à classe de linfócitos T. 

443152 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não afirma que o diagnóstico da fase aguda não é necessário, apenas 
pouco realizado. 

725524 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois refere-se ao fato de que os sintomas do HIV na fase aguda têm baixo 
nível de suspeição e não que não existem testes possíveis e compatíveis com esta fase. 

728969 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
1 INDEFERIDO 

A questão está clara e coerente, abordando tema previsto em edital. Linfócitos tipo CD4+ só podem 
pertencer à classe de linfócitos T. 

443152 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
2 INDEFERIDO A questão está clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

728574 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
3 INDEFERIDO 

A questão está clara e coerente, abordando tema previsto em edital, não tendo restringido as funções 
do retículo endoplasmático liso às supracitadas na questão. 

533591 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
7 INDEFERIDO 

A questão está clara e coerente, abordando tema previsto em edital, não tendo restringido as funções 
do retículo endoplasmático liso às supracitadas na questão. 

444833 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
9 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o suco entérico de fato possui pH aproximadamente de 7, não fazendo 
menção ao suco pancreático ou ao pH do duodeno em si (apenas ao pH do suco entérico). 

533591 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a cabe ao médico da equipe de saúde da família "indicar a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário", 
sem atribuição similar quanto ao cargo de enfermeiro(a). Fonte: https://aps.bvs.br/aps/quais-as-
atribuicoes-especificas-dos-profissionais-do-programa-saude-da-familia/ 
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444833 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a cabe ao médico da equipe de saúde da família "indicar a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário", 
sem atribuição similar quanto ao cargo de enfermeiro(a). Fonte: https://aps.bvs.br/aps/quais-as-
atribuicoes-especificas-dos-profissionais-do-programa-saude-da-familia/ 

711881 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois as diretrizes do SUS preconizam que não deve haver prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

443152 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
14 INDEFERIDO 

A prevenção primária engloba ações realizadas para evitar a ocorrência da doença e suas estratégias são 
voltadas para a redução da exposição aos fatores de risco. O diagnóstico precoce NÃO faz parte das 
ações de detecção primária. 

443152 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
18 INDEFERIDO 

A questão está clara e coerente, abordando tema previsto em edital, sem preconizar que a educação 
não deve ser solucionadora. 

533591 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois afirma que as ações indicadas são uma forma de REDUZIR o controle dos 
fatores de risco, quando na verdade elas AUMENTAM o controle dos fatores de risco. 

722026 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois afirma que as ações indicadas são uma forma de REDUZIR o controle dos 
fatores de risco, quando na verdade elas AUMENTAM o controle dos fatores de risco. 

640055 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
26 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o texto refere-se ao léxico como possuindo categorias. 

725524 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
26 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o texto refere-se ao léxico como possuindo categorias. 

443152 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois, apesar de apontar para essa perspectiva, o autor não mostra que a forma 
estrutural da palavra se resume à prefixação e à sufixação 

443152 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
28 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois os padrões cognitivos definem a aquisição do léxico de uma língua e essa 
informação não está presente no texto. 

443152 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
28 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois os padrões cognitivos definem a aquisição do léxico de uma língua e essa 
informação não está presente no texto. 

533591 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
28 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois os padrões cognitivos definem a aquisição do léxico de uma língua e essa 
informação não está presente no texto. 

446778 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
28 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois os padrões cognitivos definem a aquisição do léxico de uma língua e essa 
informação não está presente no texto. 

725524 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
28 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois os padrões cognitivos definem a aquisição do léxico de uma língua e essa 
informação não está presente no texto. 

446778 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o não texto não define que os processos supracitados na questão são perenes 
(duram muito). 

444833 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
n/i INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o suco entérico de fato possui pH aproximadamente de 7, não fazendo 
menção ao suco pancreático ou ao pH do duodeno em si (apenas ao pH do suco entérico). 

444833 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
n/i INDEFERIDO 

O concurso foi realizado de forma correta e baseando-se inteiramente nos pressupostos previstos em 
edital. 
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723683 
FISIOTERAPEUTA (NÚCLEO DE APOIO 

À SAÚDE DA FAMÍLIA) 
3 INDEFERIDO 

A questão está clara e coerente, abordando tema indicado em edital. A afirmativa não postula que a 
gravidade não desempenha papel na ação do músculo, apenas faz um recorte para considerar o efeito 
da ação muscular. 

718395 
FISIOTERAPEUTA (NÚCLEO DE APOIO 

À SAÚDE DA FAMÍLIA) 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa II É FALSA, pois considera que a fisioterapia possuiria propriedade sobre o movimento 
ANIMAL ou VEGETAL, porém o campo de atuação da fisioterapia restringe-se apenas ao MOVIMENTO 
HUMANO. 

723683 
FISIOTERAPEUTA (NÚCLEO DE APOIO 

À SAÚDE DA FAMÍLIA) 
15 INDEFERIDO 

Dentre os significados de "dissipar" nas definições trazidas no recurso está o de "dispersar", o qual foi o 
sentido explícito na questão. 

723683 
FISIOTERAPEUTA (NÚCLEO DE APOIO 

À SAÚDE DA FAMÍLIA) 
27 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, sendo possível respondê-la de acordo com o texto. Neste caso, 
o texto não fez menção ao processo de prefixação e sufixação, qualificando a alternativa como FALSA. 

723683 
FISIOTERAPEUTA (NÚCLEO DE APOIO 

À SAÚDE DA FAMÍLIA) 
n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

715062 
MÉDICO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois postula que a vacinação exerce impacto INDIRETO em indicadores 
econômicos e sanitários. O impacto direto da vacinação é a diminuição dos casos de gripe, com 
consequências INDIRETAS para os indicadores supracitados (todos possivelmente decorrentes dos casos 
de gripe e não da vacinação). 

715062 
MÉDICO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois postula que a vacinação exerce impacto INDIRETO em indicadores 
econômicos e sanitários. O impacto direto da vacinação é a diminuição dos casos de gripe, com 
consequências INDIRETAS para os indicadores supracitados (todos possivelmente decorrentes dos casos 
de gripe e não da vacinação). 

728772 
MÉDICO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
7 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I da questão 7 está INCORRETA, 
pois o início imediato da TARV está recomendado para todas as PVHIV, independentemente do seu 
estágio clínico e/ou imunológico. Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do 
HIV/Aids e das Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo 
HIV em Adultos / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 

447560 
MÉDICO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
7 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I da questão 7 está INCORRETA, 
pois o início imediato da TARV está recomendado para todas as PVHIV, independentemente do seu 
estágio clínico e/ou imunológico. Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do 
HIV/Aids e das Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo 
HIV em Adultos / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 

533239 
MÉDICO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
7 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I da questão 7 está INCORRETA, 
pois o início imediato da TARV está recomendado para todas as PVHIV, independentemente do seu 
estágio clínico e/ou imunológico. Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do 
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HIV/Aids e das Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo 
HIV em Adultos / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 

446269 
MÉDICO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
7 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I da questão 7 está INCORRETA, 
pois o início imediato da TARV está recomendado para todas as PVHIV, independentemente do seu 
estágio clínico e/ou imunológico. Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do 
HIV/Aids e das Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo 
HIV em Adultos / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 

729635 
MÉDICO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
7 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I da questão 7 está INCORRETA, 
pois o início imediato da TARV está recomendado para todas as PVHIV, independentemente do seu 
estágio clínico e/ou imunológico. Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do 
HIV/Aids e das Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo 
HIV em Adultos / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 

712907 
MÉDICO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
7 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I da questão 7 está INCORRETA, 
pois o início imediato da TARV está recomendado para todas as PVHIV, independentemente do seu 
estágio clínico e/ou imunológico. Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do 
HIV/Aids e das Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo 
HIV em Adultos / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 

712907 
MÉDICO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
14 INDEFERIDO 

A afirmativa I da questão 14 é VERDADEIRA, pois as pessoas com catapora não devem ter contato com 
recém-nascidos, mulheres grávidas ou qualquer indivíduo que esteja com a imunidade baixa (como 
pessoas com aids ou que estejam realizando quimioterapia), já que a doença pode ser mais grave nestes 
grupos. Fonte: http://bit.ly/2Ub8wwc 

728772 
MÉDICO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
20 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." O tratamento não farmacológico é 
recomendado especificamente em casos de pressão alta leve, sendo possível em situações moderadas 
e graves de pressão alta, dependendo da situação clínica específica. 

715062 
MÉDICO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
20 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." O tratamento não farmacológico é 
recomendado especificamente em casos de pressão alta leve, sendo possível em situações moderadas 
e graves de pressão alta, dependendo da situação clínica específica. 
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715062 
MÉDICO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
20 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." O tratamento não farmacológico é 
recomendado especificamente em casos de pressão alta leve, sendo possível em situações moderadas 
e graves de pressão alta, dependendo da situação clínica específica. 

712907 
MÉDICO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
20 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser letra d) "as duas afirmativas são falsas." O tratamento não farmacológico é 
recomendado especificamente em casos de pressão alta leve, sendo possível em situações moderadas 
e graves de pressão alta, dependendo da situação clínica específica. 

726032 
MÉDICO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
28 INDEFERIDO 

A afirmativa I É FALSA, pois o texto não traz essa informação; tampouco os padrões cognitivos definem 
a aquisição do léxico de uma língua. 

726032 
MÉDICO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
29 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, sendo possível respondê-la de acordo com o texto. Neste caso, 
o texto não fez menção ao processo de prefixação e sufixação, qualificando a alternativa como FALSA. 

728772 
MÉDICO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa I É FALSA, há uma extrapolação, pois o texto não afirma que os processos de lexicalização 
citados duram muito (são perenes). A afirmativa II também é FALSA, pois o texto não aborda a questão 
da pré-existência da palavra a qualquer forma de interação, já que o léxico é fruto das convenções sociais 

726032 
MÉDICO (A) PLANTONISTA 

(HOSPITAL) 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa I É FALSA, há uma extrapolação, pois o texto não afirma que os processos de lexicalização 
citados duram muito (são perenes). A afirmativa II também é FALSA, pois o texto não aborda a questão 
da pré-existência da palavra a qualquer forma de interação, já que o léxico é fruto das convenções sociais 

442669 MOTORISTA (CATEGORIA B) 1 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

716380 MOTORISTA (CATEGORIA B) 1 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

727195 MOTORISTA (CATEGORIA B) 1 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

726111 MOTORISTA (CATEGORIA B) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o cinto de segurança deve ser utilizado por todos os ocupantes do 
veículo em todas as situações. 

714530 MOTORISTA (CATEGORIA B) 1 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

725324 MOTORISTA (CATEGORIA B) 1 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

430636 MOTORISTA (CATEGORIA B) 2 INDEFERIDO A direção preventiva é um tipo de direção defensiva. A afirmativa II é VERDADEIRA. 

731276 MOTORISTA (CATEGORIA B) 2 INDEFERIDO As questões estão claras e coerentes, estando totalmente de acordo com o tema de direção defensiva. 

731276 MOTORISTA (CATEGORIA B) 2 INDEFERIDO As questões estão claras e coerentes, estando totalmente de acordo com o tema de direção defensiva. 

731276 MOTORISTA (CATEGORIA B) 2 INDEFERIDO As questões estão claras e coerentes, estando totalmente de acordo com o tema de direção defensiva. 

731276 MOTORISTA (CATEGORIA B) 2 INDEFERIDO As questões estão claras e coerentes, estando totalmente de acordo com o tema de direção defensiva. 

540464 MOTORISTA (CATEGORIA B) 3 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o tipo de infração destacada no texto é médio e não grave. 

726263 MOTORISTA (CATEGORIA B) 6 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois os fatores indicados na questão promovem a pouca visibilidade e não 
IMPEDEM. 

726964 MOTORISTA (CATEGORIA B) 6 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, assim como argumentado pelo candidato no referido recurso. 

725979 MOTORISTA (CATEGORIA B) 7 INDEFERIDO O concurso foi realizado de forma correta e de acordo com os preceitos indicados em edital. 

728526 MOTORISTA (CATEGORIA B) 10 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois a infração, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é grave. 

718733 MOTORISTA (CATEGORIA B) 10 INDEFERIDO 
A questão está clara e coerente, referindo-se claramente apenas ao ato de seguir e não de cometer 
infrações subsequentes. 
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432435 MOTORISTA (CATEGORIA B) 10 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, assim como argumentado pelo candidato no referido recurso. 

540464 MOTORISTA (CATEGORIA B) 12 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a função dos amortecedores não é manter INSTABILIDADE do veículo, mas 
sim o contrário. 

712255 MOTORISTA (CATEGORIA B) 12 INDEFERIDO 
A suspensão tem a finalidade de manter o veículo ESTÁVEL, não instável. A estabilidade é uma 
característica desejada em veículos. 

715312 MOTORISTA (CATEGORIA B) 12 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a função dos amortecedores não é manter INSTABILIDADE do veículo, mas 
sim o contrário. 

430557 MOTORISTA (CATEGORIA B) 15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, não argumentando que ciclistas devem APENAS trafegar pelo acostamento. 
De fato, o acostamento também se destina para o tráfego de ciclistas em determinadas condições. 

726223 MOTORISTA (CATEGORIA B) 16 INDEFERIDO 
A assertiva I da questão 16 é FALSA, pois um cidadão satisfeito e terá MAIORES chances de externar suas 
opiniões e sugestões de melhoria. A satisfação do usuário dos serviços reduz as barreiras de comunicação 
com a entidade e os servidores que nela atuam. 

722494 MOTORISTA (CATEGORIA B) 16 INDEFERIDO 
A assertiva I da questão 16 é FALSA, pois um cidadão satisfeito e terá MAIORES chances de externar suas 
opiniões e sugestões de melhoria. A satisfação do usuário dos serviços reduz as barreiras de comunicação 
com a entidade e os servidores que nela atuam. 

716577 MOTORISTA (CATEGORIA B) 16 INDEFERIDO 
A assertiva I da questão 16 é FALSA, pois um cidadão satisfeito e terá MAIORES chances de externar suas 
opiniões e sugestões de melhoria. A satisfação do usuário dos serviços reduz as barreiras de comunicação 
com a entidade e os servidores que nela atuam. 

716577 MOTORISTA (CATEGORIA B) 16 INDEFERIDO 
A assertiva I da questão 16 é FALSA, pois um cidadão satisfeito e terá MAIORES chances de externar suas 
opiniões e sugestões de melhoria. A satisfação do usuário dos serviços reduz as barreiras de comunicação 
com a entidade e os servidores que nela atuam. 

537912 MOTORISTA (CATEGORIA B) 16 INDEFERIDO 
A assertiva I da questão 16 é FALSA, pois um cidadão satisfeito e terá MAIORES chances de externar suas 
opiniões e sugestões de melhoria. A satisfação do usuário dos serviços reduz as barreiras de comunicação 
com a entidade e os servidores que nela atuam. 

640550 MOTORISTA (CATEGORIA B) 16 INDEFERIDO 
A assertiva I da questão 16 é FALSA, pois um cidadão satisfeito e terá MAIORES chances de externar suas 
opiniões e sugestões de melhoria. A satisfação do usuário dos serviços reduz as barreiras de comunicação 
com a entidade e os servidores que nela atuam. 

432260 MOTORISTA (CATEGORIA B) 16 INDEFERIDO 
A assertiva I da questão 16 é FALSA, pois um cidadão satisfeito e terá MAIORES chances de externar suas 
opiniões e sugestões de melhoria. A satisfação do usuário dos serviços reduz as barreiras de comunicação 
com a entidade e os servidores que nela atuam. 

718220 MOTORISTA (CATEGORIA B) 16 INDEFERIDO 
A assertiva I da questão 16 é FALSA, pois um cidadão satisfeito e terá MAIORES chances de externar suas 
opiniões e sugestões de melhoria. A satisfação do usuário dos serviços reduz as barreiras de comunicação 
com a entidade e os servidores que nela atuam. 

718783 MOTORISTA (CATEGORIA B) 17 INDEFERIDO A afirmativa II É FALSA, pois o tipo da infração é gravíssima, não grave. 

540464 MOTORISTA (CATEGORIA B) 17 INDEFERIDO A afirmativa II É FALSA, pois o tipo da infração é gravíssima, não grave. 

727195 MOTORISTA (CATEGORIA B) 20 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

715358 MOTORISTA (CATEGORIA B) 22 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, de acordo com o gabarito definitivo. 
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436722 MOTORISTA (CATEGORIA B) 23 INDEFERIDO 
A afirmativa é FALSA, pois se referiu ao pagamento de valor maior que dez reais e o valor final foi de 
nove reais (que é menor que dez). 

715358 MOTORISTA (CATEGORIA B) 25 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois resultará em um montante de R$ 1.693,32, estando de acordo com 
o afirmado na questão. 

722494 MOTORISTA (CATEGORIA B) 25 INDEFERIDO A questão está clara e coerente, sendo possível chegar ao resultado final. 

540464 MOTORISTA (CATEGORIA B) 25 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 102 cm x 4 lados = 408 cm. 

728037 MOTORISTA (CATEGORIA B) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 27 é FALSA, pois esses são produtos incluídos na taxação, embora a mesma 
tenha sido adiada. O texto deixa claro que esses produtos são objeto da taxação, ou seja, estão incluídos 
na lista desse imposto, havendo apenas um adiamento da aplicação da taxa. A isenção da taxa é aplicável 
a outros produtos, não citados em detalhes no texto, embora exista uma referência à isenção no trecho: 
"Alguns produtos, que não foram especificados, serão retirados da lista de taxação extra por motivos de 
'saúde, segurança, segurança nacional e outros fatores'". 

432435 MOTORISTA (CATEGORIA B) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 27 é FALSA, pois esses são produtos incluídos na taxação, embora a mesma 
tenha sido adiada. O texto deixa claro que esses produtos são objeto da taxação, ou seja, estão incluídos 
na lista desse imposto, havendo apenas um adiamento da aplicação da taxa. A isenção da taxa é aplicável 
a outros produtos, não citados em detalhes no texto, embora exista uma referência à isenção no trecho: 
"Alguns produtos, que não foram especificados, serão retirados da lista de taxação extra por motivos de 
'saúde, segurança, segurança nacional e outros fatores'". 

536954 MOTORISTA (CATEGORIA B) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 27 é FALSA, pois esses são produtos incluídos na taxação, embora a mesma 
tenha sido adiada. O texto deixa claro que esses produtos são objeto da taxação, ou seja, estão incluídos 
na lista desse imposto, havendo apenas um adiamento da aplicação da taxa. A isenção da taxa é aplicável 
a outros produtos, não citados em detalhes no texto, embora exista uma referência à isenção no trecho: 
"Alguns produtos, que não foram especificados, serão retirados da lista de taxação extra por motivos de 
'saúde, segurança, segurança nacional e outros fatores'". 

712653 MOTORISTA (CATEGORIA B) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 27 é FALSA, pois esses são produtos incluídos na taxação, embora a mesma 
tenha sido adiada. O texto deixa claro que esses produtos são objeto da taxação, ou seja, estão incluídos 
na lista desse imposto, havendo apenas um adiamento da aplicação da taxa. A isenção da taxa é aplicável 
a outros produtos, não citados em detalhes no texto, embora exista uma referência à isenção no trecho: 
"Alguns produtos, que não foram especificados, serão retirados da lista de taxação extra por motivos de 
'saúde, segurança, segurança nacional e outros fatores'". 

715358 MOTORISTA (CATEGORIA B) 27 INDEFERIDO 
O texto refere-se à relação entre os produtos chineses e o território dos Estados Unidos, configurando 
taxas sobre a importação desses produtos estrangeiros. 

726263 MOTORISTA (CATEGORIA B) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 27 é FALSA, pois esses são produtos incluídos na taxação, embora a mesma 
tenha sido adiada. O texto deixa claro que esses produtos são objeto da taxação, ou seja, estão incluídos 
na lista desse imposto, havendo apenas um adiamento da aplicação da taxa. A isenção da taxa é aplicável 
a outros produtos, não citados em detalhes no texto, embora exista uma referência à isenção no trecho: 
"Alguns produtos, que não foram especificados, serão retirados da lista de taxação extra por motivos de 
'saúde, segurança, segurança nacional e outros fatores'". 
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430557 MOTORISTA (CATEGORIA B) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 27 é FALSA, pois esses são produtos incluídos na taxação, embora a mesma 
tenha sido adiada. O texto deixa claro que esses produtos são objeto da taxação, ou seja, estão incluídos 
na lista desse imposto, havendo apenas um adiamento da aplicação da taxa. A isenção da taxa é aplicável 
a outros produtos, não citados em detalhes no texto, embora exista uma referência à isenção no trecho: 
"Alguns produtos, que não foram especificados, serão retirados da lista de taxação extra por motivos de 
'saúde, segurança, segurança nacional e outros fatores'". 

725551 MOTORISTA (CATEGORIA B) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 27 é FALSA, pois esses são produtos incluídos na taxação, embora a mesma 
tenha sido adiada. O texto deixa claro que esses produtos são objeto da taxação, ou seja, estão incluídos 
na lista desse imposto, havendo apenas um adiamento da aplicação da taxa. A isenção da taxa é aplicável 
a outros produtos, não citados em detalhes no texto, embora exista uma referência à isenção no trecho: 
"Alguns produtos, que não foram especificados, serão retirados da lista de taxação extra por motivos de 
'saúde, segurança, segurança nacional e outros fatores'". 

721562 MOTORISTA (CATEGORIA B) 30 INDEFERIDO A questão está clara e coerente, contendo temas previstos em edital. 

717298 MOTORISTA (CATEGORIA B) n/i INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

716885 MOTORISTA (CATEGORIA B) n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

429949 MOTORISTA (CATEGORIA B) n/i INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

724336 MOTORISTA (CATEGORIA B) n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

443383 MOTORISTA (CATEGORIA D) 6 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, assim como argumentado pelo candidato no referido recurso. 

431813 MOTORISTA (CATEGORIA D) 7 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois os conhecimentos citados na questão são importantes e não dispensáveis. 

715917 MOTORISTA (CATEGORIA D) 8 INDEFERIDO 
A assertiva I da questão 16 é FALSA, pois um cidadão satisfeito e terá MAIORES chances de externar suas 
opiniões e sugestões de melhoria. A satisfação do usuário dos serviços reduz as barreiras de comunicação 
com a entidade e os servidores que nela atuam. 

431807 MOTORISTA (CATEGORIA D) 8 INDEFERIDO 
A assertiva I da questão 16 é FALSA, pois um cidadão satisfeito e terá MAIORES chances de externar suas 
opiniões e sugestões de melhoria. A satisfação do usuário dos serviços reduz as barreiras de comunicação 
com a entidade e os servidores que nela atuam. 

443383 MOTORISTA (CATEGORIA D) 8 INDEFERIDO 
A assertiva I da questão 16 é FALSA, pois um cidadão satisfeito e terá MAIORES chances de externar suas 
opiniões e sugestões de melhoria. A satisfação do usuário dos serviços reduz as barreiras de comunicação 
com a entidade e os servidores que nela atuam. 

724701 MOTORISTA (CATEGORIA D) 8 INDEFERIDO 
A assertiva I da questão 16 é FALSA, pois um cidadão satisfeito e terá MAIORES chances de externar suas 
opiniões e sugestões de melhoria. A satisfação do usuário dos serviços reduz as barreiras de comunicação 
com a entidade e os servidores que nela atuam. 

537454 MOTORISTA (CATEGORIA D) 12 INDEFERIDO 
A suspensão tem a finalidade de manter o veículo ESTÁVEL, não instável. A estabilidade é uma 
característica desejada em veículos. 

722341 MOTORISTA (CATEGORIA D) 15 INDEFERIDO A afirmativa II É VERDADEIRA de acordo com o Art. 29. XI, a, do Código de Trânsito Brasileiro. 

431813 MOTORISTA (CATEGORIA D) 17 INDEFERIDO 
A afirmativa II É FALSA, pois o(a) motorista deve utilizar técnicas e automatismos corretos, resultantes 
de prática e treinamento, em prol da segurança no trânsito 

431813 MOTORISTA (CATEGORIA D) 18 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o cinto deve estar ajustado firmemente ao corpo, sem deixar folgas. 
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431813 MOTORISTA (CATEGORIA D) 18 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois manter uma relação com o cidadão envolvendo a acolhida, a empatia e a 
despedida é uma forma de atuar EM 
FAVOR da qualidade no atendimento. 

431813 MOTORISTA (CATEGORIA D) 20 INDEFERIDO 
A afirmativa é VERDADEIRA, pois estão dentre as funções dos óleos lubrificantes: reduzir o desgaste, 
fazer uma compensação do espaço livre, ajudar no processo de arrefecimento, limpar o motor e proteger 
o motor contra a corrosão. 

712188 MOTORISTA (CATEGORIA D) 20 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, não especificando que a solução para as impurezas seria algum tipo de 
regulagem, mas apenas que desregulagens podem ser consequências de impurezas no motor. 

431813 MOTORISTA (CATEGORIA D) 21 INDEFERIDO A afirmativa II É VERDADEIRA, pois R$ 690 menos 40% corresponde a R$ 414. 

431813 MOTORISTA (CATEGORIA D) 22 INDEFERIDO 
A afirmativa II É VERDADEIRA, pois 130 * 20 * 6 = 15.600. A afirmativa III também é VERDADEIRA, pois 
R$ 410 menos 40% corresponde a R$ 246. 

727844 MOTORISTA (CATEGORIA D) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 27 é FALSA, pois esses são produtos incluídos na taxação, embora a mesma 
tenha sido adiada. O texto deixa claro que esses produtos são objeto da taxação, ou seja, estão incluídos 
na lista desse imposto, havendo apenas um adiamento da aplicação da taxa. A isenção da taxa é aplicável 
a outros produtos, não citados em detalhes no texto, embora exista uma referência à isenção no trecho: 
"Alguns produtos, que não foram especificados, serão retirados da lista de taxação extra por motivos de 
'saúde, segurança, segurança nacional e outros fatores'". 

724506 MOTORISTA (CATEGORIA D) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 27 é FALSA, pois esses são produtos incluídos na taxação, embora a mesma 
tenha sido adiada. O texto deixa claro que esses produtos são objeto da taxação, ou seja, estão incluídos 
na lista desse imposto, havendo apenas um adiamento da aplicação da taxa. A isenção da taxa é aplicável 
a outros produtos, não citados em detalhes no texto, embora exista uma referência à isenção no trecho: 
"Alguns produtos, que não foram especificados, serão retirados da lista de taxação extra por motivos de 
'saúde, segurança, segurança nacional e outros fatores'". 
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534925 MOTORISTA (CATEGORIA D) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 27 é FALSA, pois esses são produtos incluídos na taxação, embora a mesma 
tenha sido adiada. O texto deixa claro que esses produtos são objeto da taxação, ou seja, estão incluídos 
na lista desse imposto, havendo apenas um adiamento da aplicação da taxa. A isenção da taxa é aplicável 
a outros produtos, não citados em detalhes no texto, embora exista uma referência à isenção no trecho: 
"Alguns produtos, que não foram especificados, serão retirados da lista de taxação extra por motivos de 
'saúde, segurança, segurança nacional e outros fatores'". 

534925 MOTORISTA (CATEGORIA D) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 27 é FALSA, pois esses são produtos incluídos na taxação, embora a mesma 
tenha sido adiada. O texto deixa claro que esses produtos são objeto da taxação, ou seja, estão incluídos 
na lista desse imposto, havendo apenas um adiamento da aplicação da taxa. A isenção da taxa é aplicável 
a outros produtos, não citados em detalhes no texto, embora exista uma referência à isenção no trecho: 
"Alguns produtos, que não foram especificados, serão retirados da lista de taxação extra por motivos de 
'saúde, segurança, segurança nacional e outros fatores'". 

443383 MOTORISTA (CATEGORIA D) 29 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois pode ser visto no texto o seguinte trecho: "No Brasil, o anúncio 
também fez o Ibovespa ter fortes ganhos nessa manhã". 

431813 MOTORISTA (CATEGORIA D) 30 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não restringe a ação ao tempo integral, apenas expõe que os produtos 
serão submetidos às tarifas. 

716940 OPERADOR (A) DE MÁQUINAS 4 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. 

716940 OPERADOR (A) DE MÁQUINAS 13 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital (direção defensiva). 

716940 OPERADOR (A) DE MÁQUINAS 17 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital (direção defensiva). 

726933 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

2 INDEFERIDO A questão está clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

534084 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

5 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois podem apresentar unidades motoras com mais de mil fibras. 

718166 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

7 INDEFERIDO 
A afirmativa em questão é VERDADEIRA, pois seres procariontes não possuem organelas verdadeiras, 
apenas possuindo estruturas que podem agir como organelas primitivas, porém que não podem ser 
consideradas dentro desta classificação. 

728970 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

7 INDEFERIDO 
A afirmativa em questão é VERDADEIRA, pois seres procariontes não possuem organelas verdadeiras, 
apenas possuindo estruturas que podem agir como organelas primitivas, porém que não podem ser 
consideradas dentro desta classificação. 

534084 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

7 INDEFERIDO 
A afirmativa em questão é VERDADEIRA, pois as bactérias não se restringem apenas aos formatos 
clássicos. Por exemplo, bactérias do gênero Stella possuem forma estrelada. 

534084 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois nas bactérias que realizam fotossíntese, a captação da energia solar fica a 
cargo de uma clorofila conhecida como bacterioclorofila, não de taninos. 
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728970 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

18 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois Araucárias e Carvalhos não precisam de superfície de sustentação. 

729626 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

21 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois defende que o valor resultante é MAIOR que 4,95 Kg. 

729626 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

22 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois afirma que Luíza gastou MIAS que R$ 114,5. 

728970 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o autor/entrevistado considera que o português brasileiro é uma 
língua autônoma, com um sistema linguístico próprio que difere do padrão gramatical, inspirado no 
português de Portugal (idioma aparentado e, de fato, de origem ao português brasileiro). 

728970 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

29 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o professor corrobora com a tese do entrevistado ao dizer que existe 
uma fratura no sistema linguístico dos dois 
países, pois de distanciam cada vez mais, não afirmando que não cita nenhum tipo de pesquisa. 

429412 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA (ENSINO FUNDAMENTAL - 6º 
AO 9º ANO) 

1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA. A questão está relacionada com os postulados de Piaget, que considera a 
assimilação e a acomodação como funções invariantes, visto que, são funções que não mudam por causa 
do desenvolvimento (LEFRANÇOIS, 2008). 

724758 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA (ENSINO FUNDAMENTAL - 6º 
AO 9º ANO) 

10 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 10 é VERDADEIRA, pois atletismo é um conjunto de habilidades específicas que 
constitui a primeira fase de ensino-aprendizagem do correr, caminhar, saltar, lançar e arremessar de 
forma correta. Embora o "caminhar" não esteja explicitamente citado em todas as bibliografias 
disponíveis, ele está corretamente inserido no contexto. Fonte: SILVA, A. I.; SEDORKO, C. M. Atletismo 
como conteúdo das aulas de educação física em escolas estaduais do município de Ponta Grossa. Rev. 
Teoria e Prática da Educação, v. 14, n. 3, p. 25-33, set./dez.2011. 

726947 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA (ENSINO FUNDAMENTAL - 6º 
AO 9º ANO) 

12 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser "d) As duas afirmativas são falsas". O Art. 4º da LDB indica que a educação básica 
não está restrita apenas aos primeiros anos de ensino formal, incorporando também pré-escola, 
fundamental e médio. A assertiva I da questão 12 é FALSA 

728623 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA (ENSINO FUNDAMENTAL - 6º 
AO 9º ANO) 

12 DEFERIDO 
O gabarito passa a ser "d) As duas afirmativas são falsas". O Art. 4º da LDB indica que a educação básica 
não está restrita apenas aos primeiros anos de ensino formal, incorporando também pré-escola, 
fundamental e médio. A assertiva I da questão 12 é FALSA 

724758 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA (ENSINO FUNDAMENTAL - 6º 
AO 9º ANO) 

14 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva II da questão 14 é FALSA, pois em 
uma partida de futebol, existem basicamente quatro árbitros: um árbitro em campo, dois assistentes 
(popularmente chamados de bandeirinhas) e o quarto árbitro (que somente irá atuar na impossibilidade 
dos demais árbitros).  

724758 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA (ENSINO FUNDAMENTAL - 6º 
AO 9º ANO) 

14 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva II da questão 14 é FALSA, pois em 
uma partida de futebol, existem basicamente quatro árbitros: um árbitro em campo, dois assistentes 
(popularmente chamados de bandeirinhas) e o quarto árbitro (que somente irá atuar na impossibilidade 
dos demais árbitros). 
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721817 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA (ENSINO FUNDAMENTAL - 6º 
AO 9º ANO) 

14 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva II da questão 14 é FALSA, pois em 
uma partida de futebol, existem basicamente quatro árbitros: um árbitro em campo, dois assistentes 
(popularmente chamados de bandeirinhas) e o quarto árbitro (que somente irá atuar na impossibilidade 
dos demais árbitros).  

719298 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA (ENSINO FUNDAMENTAL - 6º 
AO 9º ANO) 

26 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o autor se utiliza de um posicionamento político, logo ideológico, para 
sustentar o argumento. 

730117 
PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois descreve absolutamente o que é efeito estufa, além da expressão 
"impedem" não indicar o grau que tal impedimento ocorre. 

730117 
PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

2 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com os Manuais Técnicos em Pedologia. Neste escopo, 
a questão afirma que o homem EVENTUALMENTE modifica o solo e não que o homem é o responsável 
pela formação do solo. 

730117 
PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

12 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital (tema: energia e meio 
ambiente). 

730348 
PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

26 INDEFERIDO 
O entrevistado lança mão da frase relacionada às marcas ideológicas também para sustentar o 
argumento defendido na sua tese. 

730348 
PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

30 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois há uma extrapolação das informações providas no texto. O trecho da 
entrevista, em análise, não cita quais são as características que seriam próprias, impossibilitando uma 
comparação eficaz com a língua lusitana. 

443524 
PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

2 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois todas as características citadas na afirmativa estavam presentes na 
Constituição de 1934. A questão não postula que elas foram criadas pela primeira vez na referida 
Constituição. 

465917 
PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

25 INDEFERIDO A questão está clara e coerente, de acordo com tema previsto em edital. 

716205 
PROFESSOR (A) DE LINGUA 

PORTUGUESA (ENSINO 
FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO) 

11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a expressão "tal que" também pode ser utilizada para comparações, 
já que um dos significados possíveis da palavra "tal" é o de "similar", "semelhante", "análogo", levando 
significado análogo à expressão "tal que". 

459178 
PROFESSOR (A) DE LINGUA 

PORTUGUESA (ENSINO 
FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO) 

12 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois esta era a vontade de Sinhá Vitória, que sonhava com uma vida melhor 
para os filhos, com outros costumes e em uma terra distante. 

429801 
PROFESSOR (A) DE LINGUA 

PORTUGUESA (ENSINO 
FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO) 

20 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

716560 
PROFESSOR (A) DE LINGUA 

PORTUGUESA (ENSINO 
FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO) 

20 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois os principais poetas morreram já na fase adulta. A saber: Fagundes Varela 
(33 anos), Álvares de Azevedo (20 anos), Casimiro de Abreu (21 anos) e Junqueira Freire (22 anos). As 
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características estilísticas citadas (hipérbole, paradoxo, antítese, etc.) são próprias do Barroco, não do 
Romantismo. 

534814 
PROFESSOR (A) DE LINGUA 

PORTUGUESA (ENSINO 
FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO) 

22 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

716047 
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

9 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA pois em seu enunciado afirma que possui 39/49 partes de proteína, logo, o mesmo 
não era composto apenas de proteínas, na proporção de 39/49, ou seja, 79,59%. 

728822 
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

12 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o conhecimento do corpo, valorização e cuidados com a saúde são 
temas previstos na educação sexual que, ao serem abordados na escola, permitem que o indivíduo esteja 
preparado para entrar na vida sexual quando adultos. 

429809 
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

16 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I da questão 
16 é FALSA, pois os números naturais N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...} são números inteiros 
positivos (não-negativos) que se agrupam num conjunto chamado de N, composto de um número 
ilimitado de elementos. Assim, a assertiva I, ao omitir o "0" torna-se FALSA. 

536274 
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

16 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I da questão 
16 é FALSA, pois os números naturais N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...} são números inteiros 
positivos (não-negativos) que se agrupam num conjunto chamado de N, composto de um número 
ilimitado de elementos. Assim, a assertiva I, ao omitir o "0" torna-se FALSA. 

720853 
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

16 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I da questão 
16 é FALSA, pois os números naturais N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...} são números inteiros 
positivos (não-negativos) que se agrupam num conjunto chamado de N, composto de um número 
ilimitado de elementos. Assim, a assertiva I, ao omitir o "0" torna-se FALSA. 

536144 
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

16 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I da questão 
16 é FALSA, pois os números naturais N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...} são números inteiros 
positivos (não-negativos) que se agrupam num conjunto chamado de N, composto de um número 
ilimitado de elementos. Assim, a assertiva I, ao omitir o "0" torna-se FALSA. 

429809 
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

16 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I da questão 
16 é FALSA, pois os números naturais N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...} são números inteiros 
positivos (não-negativos) que se agrupam num conjunto chamado de N, composto de um número 
ilimitado de elementos. Assim, a assertiva I, ao omitir o "0" torna-se FALSA. 

720853 
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

16 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I da questão 
16 é FALSA, pois os números naturais N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...} são números inteiros 
positivos (não-negativos) que se agrupam num conjunto chamado de N, composto de um número 
ilimitado de elementos. Assim, a assertiva I, ao omitir o "0" torna-se FALSA. 

429809 
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

16 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I da questão 
16 é FALSA, pois os números naturais N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...} são números inteiros 
positivos (não-negativos) que se agrupam num conjunto chamado de N, composto de um número 
ilimitado de elementos. Assim, a assertiva I, ao omitir o "0" torna-se FALSA. 
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728822 
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

16 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I da questão 
16 é FALSA, pois os números naturais N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...} são números inteiros 
positivos (não-negativos) que se agrupam num conjunto chamado de N, composto de um número 
ilimitado de elementos. Assim, a assertiva I, ao omitir o "0" torna-se FALSA. 

716047 
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

16 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I da questão 
16 é FALSA, pois os números naturais N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...} são números inteiros 
positivos (não-negativos) que se agrupam num conjunto chamado de N, composto de um número 
ilimitado de elementos. Assim, a assertiva I, ao omitir o "0" torna-se FALSA. 

429809 
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

16 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I da questão 
16 é FALSA, pois os números naturais N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...} são números inteiros 
positivos (não-negativos) que se agrupam num conjunto chamado de N, composto de um número 
ilimitado de elementos. Assim, a assertiva I, ao omitir o "0" torna-se FALSA. 

730767 
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

26 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois embora o autor cite o professor Ivo Castro, o seu argumento advém, 
majoritariamente, de um posicionamento político. 

435783 
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

26 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao decorrer da fala do entrevistado acerca do tema, é possível verificar 
que a sua defesa se baseia em um viés ideológico e político, ainda que estigmatizado por terceiros. 

431651 
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA 

(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO) 

27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois embora possuam diferenças entre si, isso não descaracteriza que são 
semelhantes. 

725298 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
1 DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

725298 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
1 DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

724632 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
3 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é correto afirmar que, em alguns momentos, por se tratar de dois 
processos distintos, os mesmos podem não acontecer simultaneamente.  

711953 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
3 INDEFERIDO O projeto político-pedagógico (PPP) está englobado no tema "Gestão escolar", previsto em edital.  

727617 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
3 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois utiliza o termo "modificar" no sentido de que, após tais processos, a 
criança é modificada e o seu conhecimento de mundo é aumentado.  

724675 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois utiliza o termo "mesmos" para afirmar que os processos de assimilação 
e acomodação também acontecem em outras fases da vida, não apenas na infância. 
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537957 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "sensório-motor" foi amplamente utilizado na literatura 
acadêmica, não apenas por Piaget. Vygotsky, em seu livro "A formação social da mente", aborda a 
aprendizagem como uma experiência social, além de suas consequências para as funções psicológicas.  

723243 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "sensório-motor" foi amplamente utilizado na literatura 
acadêmica, não apenas por Piaget. Vygotsky, em seu livro "A formação social da mente", aborda a 
aprendizagem como uma experiência social, além de suas consequências para as funções psicológicas.  

723335 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "sensório-motor" foi amplamente utilizado na literatura 
acadêmica, não apenas por Piaget. Vygotsky, em seu livro "A formação social da mente", aborda a 
aprendizagem como uma experiência social, além de suas consequências para as funções psicológicas.  

716308 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois Vygotsky, em seu livro "A formação social da mente", afirma que a 
fala afeta várias funções psicológicas, em particular a percepção, as operações sensório-motoras e a 
atenção, cada uma das quais é parte de um sistema dinâmico de comportamento. 

537724 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "sensório-motor" foi amplamente utilizado na literatura 
acadêmica, não apenas por Piaget. Vygotsky, em seu livro "A formação social da mente", aborda a 
aprendizagem como uma experiência social, além de suas consequências para as funções psicológicas.  

727617 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois Vygotsky, em seu livro "A formação social da mente", aborda, 
inclusive, as operações sensório-motoras e a atenção no desenvolvimento das funções psicológicas. 

429418 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "sensório-motor" foi amplamente utilizado na literatura 
acadêmica, não apenas por Piaget. Vygotsky, em seu livro "A formação social da mente", aborda a 
aprendizagem como uma experiência social, além de suas consequências para as funções psicológicas.  

717009 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois Vygotsky, em seu livro "A formação social da mente", aborda a 
aprendizagem como uma experiência social, além de suas consequências para as funções psicológicas, 
demonstrando que essa era a convicção do autor sobre a matéria. 

539979 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "sensório-motor" foi amplamente utilizado na literatura 
acadêmica, não apenas por Piaget. Vygotsky, em seu livro "A formação social da mente", aborda a 
aprendizagem como uma experiência social, além de suas consequências para as funções psicológicas.  

458371 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "sensório-motor" foi amplamente utilizado na literatura 
acadêmica, não apenas por Piaget. Vygotsky, em seu livro "A formação social da mente", aborda a 
aprendizagem como uma experiência social, além de suas consequências para as funções psicológicas.  

540719 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
5 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "afeta" foi utilizado no sentido, correto, de "provocar algo". 

537957 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "sensório-motor" foi amplamente utilizado na literatura 
acadêmica, não apenas por Piaget. Vygotsky, em seu livro "A formação social da mente", aborda a 
aprendizagem como uma experiência social, além de suas consequências para as funções psicológicas.  

539568 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois utiliza o termo "sensório-motor" se referindo à palavra em si, e não à 
teoria desenvolvida por Piaget. Vygotsky, em seu livro "A formação social da mente", aborda a 
aprendizagem como uma experiência social, além de suas consequências para as funções psicológicas.  
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534348 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois utiliza o termo "sensório-motor" se referindo à palavra em si, e não à 
teoria desenvolvida por Piaget. Vygotsky, em seu livro "A formação social da mente", aborda a 
aprendizagem como uma experiência social, além de suas consequências para as funções psicológicas.  

716070 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "sensório-motor", na literatura acadêmica, não é utilizado 
apenas por Piaget. Vygotsky, em seu livro "A formação social da mente", aborda a aprendizagem como 
uma experiência social, além de suas consequências para as funções psicológicas.  

716250 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois Vygotsky, em seu livro "A formação social da mente", aborda a 
aprendizagem como uma experiência social, além de suas consequências para as funções psicológicas.  

724996 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois Vygotsky, em seu livro "A formação social da mente", aborda a 
aprendizagem como uma experiência social, além de suas consequências para as funções psicológicas.  

724425 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não afirma que a programação das aulas é o único fator decisivo no 
cumprimento efetivo das atividades do professor, mas ressalta, corretamente, sua importância. 

717759 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
8 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

430036 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
8 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

535632 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
8 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.  

454684 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
8 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.  

718995 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, conforme gabarito oficial, pois a aprendizagem está diretamente relacionada com 
o desenvolvimento cognitivo.  

711833 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
8 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

711833 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
8 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

723335 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois em seu enunciado consiste uma teoria presente na bibliografia 
vigente de um dos principais autores em pedagogia, educação e ensino, conforme previsto em edital. A 
ausência da citação do nome do autor não caracteriza como falsa a alternativa. 
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711833 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
10 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

723245 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa II é verdadeira, pois no enunciado não cita crianças com deficiências, logo, tal condição não 
deve ser considerada no entendimento da afirmativa. Ademais, não citar o nome do teórico não torna a 
afirmativa falsa. 

718995 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa II, de acordo com o gabarito oficial, é FALSA, pois o intuito do planejamento escolar é 
fortalecer o grupo para enfrentar conflitos e contradições. 

711833 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
11 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

718995 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois afirma, incorretamente, que não existe relação entre o aprendizado do 
indivíduo com a linguagem e a ação. 

727124 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
14 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o termo "pedagogia crítica" está presente na bibliografia vigente. 

730402 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 2º da Lei nº 8. 069/90 e, em seu 
enunciado, não exclui a possibilidade prevista no parágrafo único do mesmo Artigo, pois não se utiliza 
de expressões como "apenas" ou "exclusivamente". 

719238 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois em ambos os casos os indivíduos possuem menos de 18 anos, e, logo, 
estão acobertados pela lei, conforme afirma o enunciado.  

721135 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 2º da Lei nº 8. 069/90 e, em seu 
enunciado, não exclui a possibilidade prevista no parágrafo único do mesmo Artigo, pois não se utiliza 
de expressões como "apenas" ou "exclusivamente". 

718995 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois em ambos os casos os indivíduos possuem menos de 18 anos, e, logo, 
estão acobertados pela lei, conforme afirma o enunciado.  

711833 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
15 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 2º da Lei nº 8. 069/90. 

430118 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 2º da Lei nº 8. 069/90 e, em seu 
enunciado, não exclui a possibilidade prevista no parágrafo único do mesmo Artigo, pois não se utiliza 
de expressões como "apenas" ou "exclusivamente". 

717759 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
16 INDEFERIDO O projeto político-pedagógico (PPP) está englobado no tema "Gestão escolar", previsto em edital.  
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717759 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
16 INDEFERIDO O projeto político-pedagógico (PPP) está englobado no tema "Gestão escolar", previsto em edital.  

535632 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
16 INDEFERIDO O projeto político-pedagógico (PPP) está englobado no tema "Gestão escolar", previsto em edital.  

430036 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
16 INDEFERIDO O projeto político-pedagógico (PPP) está englobado no tema "Gestão escolar", previsto em edital.  

454684 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
16 INDEFERIDO O projeto político-pedagógico (PPP) está englobado no tema "Gestão escolar", previsto em edital.  

724675 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
16 INDEFERIDO A afirmativa II é verdadeira, pois não afirma que o PPP estabelece, apenas, metas de curto prazo. 

711953 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
16 INDEFERIDO O projeto político-pedagógico (PPP) está englobado no tema "Gestão escolar", previsto em edital.  

711953 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
16 INDEFERIDO O projeto político-pedagógico (PPP) está englobado no tema "Gestão escolar", previsto em edital.  

727954 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o PPP utiliza as metas educacionais do município, estado ou país como 
diretriz no processo de elaboração.  

443131 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
16 INDEFERIDO O projeto político-pedagógico (PPP) está englobado no tema "Gestão escolar", previsto em edital.  

717009 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
16 INDEFERIDO O projeto político-pedagógico (PPP) está englobado no tema "Gestão escolar", previsto em edital.  

728186 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
16 INDEFERIDO O projeto político-pedagógico (PPP) está englobado no tema "Gestão escolar", previsto em edital.  

717759 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
16 INDEFERIDO O projeto político-pedagógico (PPP) está englobado no tema "Gestão escolar", previsto em edital.  

730252 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
16 INDEFERIDO O projeto político-pedagógico (PPP) está englobado no tema "Gestão escolar", previsto em edital.  
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724996 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
16 INDEFERIDO O projeto político-pedagógico (PPP) está englobado no tema "Gestão escolar", previsto em edital.  

716308 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a legislação prevê que as questões referentes à sexualidade devem 
ser abordadas na escola, conforme previsto no enunciado. O termo "não", utilizado no início do 
enunciado, serve para abranger o conceito de sexualidade a ser abordado. 

430062 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao afirmar que a abordagem deve ser ampla, a intenção é de que o 
tema seja minuciosamente discutido, e não apenas superficialmente. 

711833 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
17 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

718995 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois, ao afirmar que os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e 
do Ensino Médio devem ser formulados a partir da base nacional comum, sem necessidade de 
complementação, fere o que prevê o Artigo 26 da Lei nº 9.394/96. 

717759 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
21 INDEFERIDO 

A questão se encontra clara, correta e coerente, abordando tema previsto em edital. O desenvolvimento 
da questão é possível utilizando-se de métodos básicos de cálculo, como a multiplicação. Todos os 
cadernos de provas preveem folha de rascunho para cálculos ao final do mesmo. 

430036 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
21 INDEFERIDO 

A questão se encontra clara, correta e coerente, abordando tema previsto em edital. O desenvolvimento 
da questão é possível utilizando-se de métodos básicos de cálculo, como a multiplicação. Todos os 
cadernos de provas preveem folha de rascunho para cálculos ao final do mesmo. 

715611 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
21 INDEFERIDO 

A questão se encontra clara, correta e coerente, abordando tema previsto em edital. O desenvolvimento 
da questão é possível utilizando-se de métodos básicos de cálculo, como a multiplicação. Todos os 
cadernos de provas preveem folha de rascunho para cálculos ao final do mesmo. 

717759 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
21 INDEFERIDO 

A questão se encontra clara, correta e coerente, abordando tema previsto em edital. O desenvolvimento 
da questão é possível utilizando-se de métodos básicos de cálculo, como a multiplicação. Todos os 
cadernos de provas preveem folha de rascunho para cálculos ao final do mesmo. 

717759 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
21 INDEFERIDO 

A questão se encontra clara, correta e coerente, abordando tema previsto em edital. O desenvolvimento 
da questão é possível utilizando-se de métodos básicos de cálculo, como a multiplicação. Todos os 
cadernos de provas preveem folha de rascunho para cálculos ao final do mesmo. 

538185 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
22 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois o enunciado não orienta que seja considerado um bolo de 1 KG pela metade 
do preço, e sim o mesmo bolo citado. Logo, o preço promocional será R$ 67,20. Desconto: R$ 96 * 30% 
= 28,8. Preço com desconto: R$ 96 - R$ 28,8 = R$ 67,2.  

537724 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
22 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois o enunciado não orienta que seja considerado um bolo de 1 KG pela metade 
do preço, e sim o mesmo bolo citado. Logo, o preço promocional será R$ 67,20. Desconto: R$ 96 * 30% 
= 28,8. Preço com desconto: R$ 96 - R$ 28,8 = R$ 67,2.  

537724 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
22 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois o enunciado não orienta que seja considerado um bolo de 1 KG pela metade 
do preço, e sim o mesmo bolo citado. Logo, o preço promocional será R$ 67,20. Desconto: R$ 96 * 30% 
= 28,8. Preço com desconto: R$ 96 - R$ 28,8 = R$ 67,2.  
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717759 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
23 INDEFERIDO 

A questão se encontra clara, correta e coerente, abordando tema previsto em edital. O desenvolvimento 
da questão é possível utilizando-se de métodos básicos de cálculo, como a multiplicação. Todos os 
cadernos de provas preveem folha de rascunho para cálculos ao final do mesmo. 

535632 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
23 INDEFERIDO 

A questão se encontra clara, correta e coerente, abordando tema previsto em edital. O desenvolvimento 
da questão é possível utilizando-se de métodos básicos de cálculo, como a multiplicação. Todos os 
cadernos de provas preveem folha de rascunho para cálculos ao final do mesmo. 

442830 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
23 INDEFERIDO 

A questão se encontra clara, correta e coerente, abordando tema previsto em edital. O desenvolvimento 
da questão é possível utilizando-se de métodos básicos de cálculo, como a multiplicação. Todos os 
cadernos de provas preveem folha de rascunho para cálculos ao final do mesmo. 

717759 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
24 INDEFERIDO 

A questão se encontra clara, correta e coerente, abordando tema previsto em edital. O desenvolvimento 
da questão é possível utilizando-se de métodos básicos de cálculo, como a multiplicação. Todos os 
cadernos de provas preveem folha de rascunho para cálculos ao final do mesmo. 

430036 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
24 INDEFERIDO 

A questão se encontra clara, correta e coerente, abordando tema previsto em edital. O desenvolvimento 
da questão é possível utilizando-se de métodos básicos de cálculo, como a multiplicação. Todos os 
cadernos de provas preveem folha de rascunho para cálculos ao final do mesmo. 

430036 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
24 INDEFERIDO 

A questão se encontra clara, correta e coerente, abordando tema previsto em edital. O desenvolvimento 
da questão é possível utilizando-se de métodos básicos de cálculo, como a multiplicação. Todos os 
cadernos de provas preveem folha de rascunho para cálculos ao final do mesmo. 

535632 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
24 INDEFERIDO 

A questão se encontra clara, correta e coerente, abordando tema previsto em edital. O desenvolvimento 
da questão é possível utilizando-se de métodos básicos de cálculo, como a multiplicação. Todos os 
cadernos de provas preveem folha de rascunho para cálculos ao final do mesmo. 

430036 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
24 INDEFERIDO 

A questão se encontra clara, correta e coerente, abordando tema previsto em edital. O desenvolvimento 
da questão é possível utilizando-se de métodos básicos de cálculo, como a multiplicação. Todos os 
cadernos de provas preveem folha de rascunho para cálculos ao final do mesmo. 

455573 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois, ao contrário do que o enunciado afirma, a pesquisa, de acordo com o texto, 
indica uma expectativa, do Banco Central, da redução da taxa de juros. A afirmativa II é FALSA, pois a 
pesquisa não aponta que a expectativa do Banco Central é que a taxa de juros chegue a 6% no final de 
2019. 

728036 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
30 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

444560 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
n/i INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.  

432419 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

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

716223 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
n/i INDEFERIDO O projeto político-pedagógico (PPP) está englobado no tema "Gestão escolar", previsto em edital.  
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536012 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

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

433462 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
n/i INDEFERIDO O projeto político-pedagógico (PPP) está englobado no tema "Gestão escolar", previsto em edital.  

444898 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

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

541523 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

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

432533 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
n/i INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

537414 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

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

718269 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

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

533444 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 

ANO) 
n/i DEFERIDO 

A informação sobre a solicitação do (a) candidato (a) foi encaminhada para a Prefeitura Municipal de 
Pedra (PE), para as devidas providências 

429997 PSICÓLOGO (A) 9 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois a assistência deve ser dada por um psicólogo, e não por um médico. 

714723 PSICÓLOGO (A) 17 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser "a) As duas afirmativas são verdadeiras". A assertiva I da questão 17 é 
VERDADEIRA. Fonte: Paniagua, G. (2004). As famílias de crianças com necessidades educativas especiais. 
Em C. Coll, A. Marchesi & J. Palácios (Orgs.), Desenvolvimento psicológico e educação: transtornos do 
desenvolvimento e necessidades educativas especiais (pp. 330- 346). Porto Alegre: Artmed. 

429997 PSICÓLOGO (A) 17 DEFERIDO 

O gabarito passa a ser "a) As duas afirmativas são verdadeiras". A assertiva I da questão 17 é 
VERDADEIRA. Fonte: Paniagua, G. (2004). As famílias de crianças com necessidades educativas especiais. 
Em C. Coll, A. Marchesi & J. Palácios (Orgs.), Desenvolvimento psicológico e educação: transtornos do 
desenvolvimento e necessidades educativas especiais (pp. 330- 346). Porto Alegre: Artmed. 

721691 PSICÓLOGO (A) 19 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o conhecimento científico não é apropriado de forma espontânea. 
Ambos os conceitos tomam direções opostas e as relações entre eles são possíveis quando são 
analisadas as particularidades de cada um, destacando o papel do professor nesse intercâmbio entre 
ambos os conceitos. 

721691 PSICÓLOGO (A) 19 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o conhecimento científico não é apropriado de forma espontânea. 
Ambos os conceitos tomam direções opostas e as relações entre eles são possíveis quando são 
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analisadas as particularidades de cada um, destacando o papel do professor nesse intercâmbio entre 
ambos os conceitos. 

538399 
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 

(HOSPITAL) 
1 INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

533918 
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 

(HOSPITAL) 
14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois é possível apreender do enunciado que se refere às consequências 
da doença o possível óbito. 

533918 
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 

(HOSPITAL) 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o termo "cosmético" não se refere apenas à maquiagem, mas também 
como algo que pode ser usado para melhorar a aparência de alguém. 

538399 
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 

(HOSPITAL) 
n/i INDEFERIDO Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

 


