ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA DE TEOTÔNIO VILELA
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL Nº 01/2019, PUBLICADO EM 10 DE JULHO DE 2019
O Instituto ADM&TEC, após receber, analisar e julgar os recursos submetidos nos meios e prazos estabelecidos no edital do presente concurso, apresenta a seguir as respostas aos recursos
das provas objetivas realizadas no dia 22 de setembro de 2019.
RECURSO

QUESTÃO

21583

3

22556

17

22321

24

21785

26

21630

28

21572

29

21608

29

21688

29

21791

29

22234

29

22248

29

22347

29

22379

29

21683

29

21692

30

CARGO
AGENTE DE CONTROLE
INTERNO
AGENTE DE CONTROLE
INTERNO
AGENTE DE CONTROLE
INTERNO
AGENTE DE CONTROLE
INTERNO
AGENTE DE CONTROLE
INTERNO
AGENTE DE CONTROLE
INTERNO
AGENTE DE CONTROLE
INTERNO
AGENTE DE CONTROLE
INTERNO
AGENTE DE CONTROLE
INTERNO
AGENTE DE CONTROLE
INTERNO
AGENTE DE CONTROLE
INTERNO
AGENTE DE CONTROLE
INTERNO
AGENTE DE CONTROLE
INTERNO
AGENTE DE CONTROLE
INTERNO
AGENTE DE CONTROLE
INTERNO

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho “elaborado pelo contratado” torna a assertiva incorreta.

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: Manual de Contabilidade do Conselho
Federal de Contabilidade.

INDEFERIDO

A afirmativa III é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 3.466,00 * ((1 + 4%) ^ 5) = R$ 4.216,92.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a obra tem sua primeira publicação em 1936 e introduz os conceitos de
patrimonialismo e burocracia.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não diz que o autor preteriu (negou) a historiografia.

DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO

Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
A afirmativa I é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: “Alguns números mostram a fraqueza
do comércio do Brasil: neste ano, por exemplo, as exportações recuaram 5,9%, influenciadas pela redução de
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

21792

30

AGENTE DE CONTROLE
INTERNO

INDEFERIDO

22307

1

21671

5

22094

5

22335

28

21552

29

22341

29

21845

2

ASSISTENTE SOCIAL

INDEFERIDO

21517

8

ASSISTENTE SOCIAL

INDEFERIDO

21595

8

ASSISTENTE SOCIAL

INDEFERIDO

21687

8

ASSISTENTE SOCIAL

INDEFERIDO

21708

8

ASSISTENTE SOCIAL

INDEFERIDO

22231

8

ASSISTENTE SOCIAL

INDEFERIDO

21702

8

ASSISTENTE SOCIAL

INDEFERIDO

21734

10

ASSISTENTE SOCIAL

INDEFERIDO

21699

20

ASSISTENTE SOCIAL

INDEFERIDO

22375

20

ASSISTENTE SOCIAL

INDEFERIDO

21404

20

ASSISTENTE SOCIAL

INDEFERIDO

ANALISTA DE OBRAS E
PROJETOS
ANALISTA DE OBRAS E
PROJETOS
ANALISTA DE OBRAS E
PROJETOS
ANALISTA DE OBRAS E
PROJETOS
ANALISTA DE OBRAS E
PROJETOS
ANALISTA DE OBRAS E
PROJETOS

INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO

JUSTIFICATIVA
preços das commodities (produtos básicos, como soja e minério de ferro) e pela crise na Argentina. No mesmo
período, as importações caíram 3,4% por conta da fraqueza da economia brasileira (...)".
A afirmativa I é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: “Alguns números mostram a fraqueza
do comércio do Brasil: neste ano, por exemplo, as exportações recuaram 5,9%, influenciadas pela redução de
preços das commodities (produtos básicos, como soja e minério de ferro) e pela crise na Argentina. No mesmo
período, as importações caíram 3,4% por conta da fraqueza da economia brasileira (...)".
A afirmativa II é FALSA, pois a EAP não mostra os relacionamentos entre atividades.
A assertiva II é FALSA, de acordo com o gabarito preliminar. O trecho "não atividades" apenas ratifica a
incorreção da mesma.
A assertiva II é FALSA, de acordo com o gabarito preliminar. O trecho "não atividades" apenas ratifica a
incorreção da mesma.
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não diz que o autor preteriu (negou) a historiografia.
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
As questões encontram-se claras e coerentes, abordando tema de conhecimentos específicos previsto em
edital: Ética profissional.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo o art. 6º-C, §1º da LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE
1993.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo o art. 6º-C, §1º da LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE
1993.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo o art. 6º-C, §1º da LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE
1993.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo o art. 6º-C, §1º da LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE
1993.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo o art. 6º-C, §1º da LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE
1993.
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho “exclusivamente” torna a assertiva incorreta.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo o art. 6º-C, §2º da LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE
1993.
As questões encontram-se claras e coerentes, abordando tema de conhecimentos específicos previsto em
edital: Ética profissional.
As questões encontram-se claras e coerentes, abordando tema de conhecimentos específicos previsto em
edital: Ética profissional.
As questões encontram-se claras e coerentes, abordando tema de conhecimentos específicos previsto em
edital: ética profissional.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

22145

28

ASSISTENTE SOCIAL

INDEFERIDO

22471

28

ASSISTENTE SOCIAL

INDEFERIDO

21515

29

ASSISTENTE SOCIAL

DEFERIDO

21597

29

ASSISTENTE SOCIAL

DEFERIDO

21613

29

ASSISTENTE SOCIAL

DEFERIDO

21616

29

ASSISTENTE SOCIAL

DEFERIDO

21645

29

ASSISTENTE SOCIAL

DEFERIDO

21690

29

ASSISTENTE SOCIAL

DEFERIDO

21885

29

ASSISTENTE SOCIAL

DEFERIDO

21931

29

ASSISTENTE SOCIAL

DEFERIDO

22019

29

ASSISTENTE SOCIAL

DEFERIDO

22041

29

ASSISTENTE SOCIAL

DEFERIDO

22055

29

ASSISTENTE SOCIAL

DEFERIDO

22087

29

ASSISTENTE SOCIAL

DEFERIDO

22149

29

ASSISTENTE SOCIAL

DEFERIDO

22345

29

ASSISTENTE SOCIAL

DEFERIDO

22372

29

ASSISTENTE SOCIAL

DEFERIDO

22653

29

ASSISTENTE SOCIAL

DEFERIDO

21721

29

ASSISTENTE SOCIAL

DEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não afirma que Sérgio Buarque deu nome a uma teoria de “essência do
homem brasileiro”.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não afirma que Sérgio Buarque deu nome a uma teoria de “essência do
homem brasileiro”.
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

22086

30

ASSISTENTE SOCIAL

INDEFERIDO

21622

1

21780

1

21886

1

21467

1

21457

1

21461

1

22002

1

21538

5

21892

6

21566

8

21639

11

21801

16

22658

18

21911

19

21988

20

22173

20

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)

INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o texto afirma que a corrente de comércio é o "resultado da soma das
exportações e importações", prosseguindo informa que "neste ano, por exemplo, as exportações recuaram
5,9%, influenciadas pela redução de preços das commodities (produtos básicos, como soja e minério de ferro)
e pela crise na Argentina" permitindo ao leitor perceber a relação entre a baixa nas exportações e a crise na
Argentina.
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "é através dele que o gestor e sua equipe SUPRIMEM os parâmetros que
vão direcionar o funcionamento da entidade" torna a assertiva incorreta.
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "é através dele que o gestor e sua equipe SUPRIMEM os parâmetros que
vão direcionar o funcionamento da entidade" torna a assertiva incorreta.
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "é através dele que o gestor e sua equipe SUPRIMEM os parâmetros que
vão direcionar o funcionamento da entidade" torna a assertiva incorreta.
A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: (BARBIERI e MACHLINE, 2006).
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois no controle de qualidade os padrões incluem os processos do projeto e as
metas do produto.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o indicador é recurso metodológico que informa empiricamente sobre a
evolução do aspecto observado. A assertiva não exclui a possibilidade de o indicador informar outros dados
sobre o aspecto observado.
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "devem ser selecionadas aquelas que consistirem em DIMINUTAS
preocupações para a gerência" torna a assertiva incorreta.
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "objetivem localizar INDEVIDAMENTE os pontos de estocagem" torna a
assertiva incorreta (BARBIERI e MACHLINE, 2006).
As questões encontram-se claras e coerentes, abordando tema de conhecimentos específicos previsto em
edital: Ética profissional.
A afirmativa I é FALSA, pois o autor do texto não fala que a ética compreende um conjunto de regras universal
e atemporal.
As questões encontram-se claras e coerentes, abordando tema de conhecimentos específicos previsto em
edital: Ética profissional.
As questões encontram-se claras e coerentes, abordando tema de conhecimentos específicos previsto em
edital: Ética profissional.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

21530

21

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)

INDEFERIDO

22509

21

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)

INDEFERIDO

22516

21

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)

INDEFERIDO

21918

21

22022

22

21637

26

22026

27

21646

29

22443

29

21767

30

21606

30

22137

30

22139

30

22677

30

21420

n/i

21474

n/i

21437

n/i

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 47 alunos gostam de suco de limão. 36 alunos gostam de macarrão. 23
alunos gostam dos dois. Total de alunos: 92. Assim, temos: 47 + 36 = 83. Logo, 83 - 23 = 60. Assim, 92 - 60 =
32.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 47 alunos gostam de suco de limão. 36 alunos gostam de macarrão. 23
alunos gostam dos dois. Total de alunos: 92. Assim, temos: 47 + 36 = 83. Logo, 83 - 23 = 60. Assim, 92 - 60 =
32.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 47 alunos gostam de suco de limão. 36 alunos gostam de macarrão. 23
alunos gostam dos dois. Total de alunos: 92. Assim, temos: 47 + 36 = 83. Logo, 83 - 23 = 60. Assim, 92 - 60 =
32.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: soma, subtração, divisão e
multiplicação.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois 39/49 = 79,59%.

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o texto afirma que os egípcios tinham uma cultura mortuária, de respeito
aos mortos.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois não há, no texto, relação entre ser execrado no tribunal de Osíris e a mumificação.

INDEFERIDO
INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o texto não mostra que o morto só teria contato com livro dos mortos após ter
morrido.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não mostra que o morto só teria contato com livro dos mortos após ter
morrido.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, segundo o texto, antes mesmo de Platão aparecer com a ideia dualística
de corpo e alma, os egípcios já acreditavam nessa dualidade em uma esfera intrinsecamente ligada à sua
religiosidade. A afirmativa II é FALSA, pois o texto não fala que a reencarnação era uma espécie de manual de
receitas, mas, sim, o próprio livro dos mortos.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não fala que a reencarnação era uma espécie de manual de receitas, mas,
sim, o próprio livro dos mortos.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
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.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.
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RECURSO

QUESTÃO

21464

n/i

22676

n/i

21444

1

21463

1

21412

1

22362

22

22363

29

21836

30

21849

30

21563

n/i

22190

1

21469

1

21470

1

21484

1

21749

1

21778

1

22069

1

21471

2

21883

2

CARGO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO DENTÁRIO
AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO DENTÁRIO
AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO DENTÁRIO
AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO DENTÁRIO
AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO DENTÁRIO
AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO DENTÁRIO
AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO DENTÁRIO
AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO DENTÁRIO
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

JULGAMENTO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois deverá custar R$ 37,50. Divide-se R$ 10 por 8 unidades, o que equivale a
R$ 1,25/unidade. Multiplica-se por 30 (duas dúzias e meia, ou seja, 12 + 12 + 6) e teremos R$ 37,50 > R$ 35
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não mostra que o morto só teria contato com livro dos mortos após ter
morrido.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.
A afirmativa II é FALSA, pois é favorável à excelência no atendimento.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Conforme gabarito preliminar a resposta da questão é a letra d).
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

21975

6

21586

6

21860

6

21406

8

21772

12

22645

18

AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

INDEFERIDO

22643

19

AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

INDEFERIDO

21663

19

21473

21

22524

23

22477

23

22449

23

21430

23

21733

25

21553

25

22540

25

22499

26

AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

Conforme gabarito preliminar a resposta da questão é a letra b) "A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa".

INDEFERIDO

Conforme gabarito preliminar a resposta da questão é a letra b) "A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa".

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta um dos deveres fundamentais do servidor público.

INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois para um bom atendimento ao cidadão, o servidor público deverá prestar
informações transmitindo a mensagem exatamente como o usuário espera, deseja ou necessita, respeitando
os limites da lei.
A afirmativa III é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: " Uma vez definido o momento em
que você planejará o seu dia de trabalho, precisamos agora definir o que entrará nessa lista. Para fazer essa
lista de tarefas você pode utilizar alguns critérios de priorização (...)"
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ela pagou R$ 347,87. Vejamos: R$ 33,75 + R$ 29,51 + R$ 44,72 + R$ 90,33
+ R$ 73,45 + R$ 12,76 + R$ 88,35 = R$ 372,87 - R$ 25,00 = R$ 347,87.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as dimensões iniciais são: sala A = 6,5 m ou 42,25 m²; sala B = 8,3 m ou
68,89 m²; sala C = 7,7 m ou 59,29 m². Após a reforma, temos as seguintes dimensões: sala A = 42,25 m² (área
inalterada); sala B = 110,22 m² (área 60% maior); sala C = 71,15 m² (área 20% maior). Assim, a área final é:
42,25 m² + 110,22 m² + 71,15 m² = 223,62 m².
A afirmativa III é FALSA, pois R$ 455.120,00 * 21% = R$ 359.544,80.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 1.672,00 * ((1 + 2%) ^ 3) = R$ 1.774,34. A afirmativa II é
VERDADEIRA. Vejamos: R$ 6.781,00 * ((1 + 7%) ^ 7) = R$ 10.888,80.
A afirmativa II é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 6.781,00 * ((1 + 7%) ^ 7) = R$ 10.888,80.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto “fala” sobre a ação de interação do agente. A interação é mediada
pelo texto num contexto determinado de ação.
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RECURSO

QUESTÃO

21592

29

21422

30

21588

30

21589

30

21703

30

21718

30

21811

30

21851

30

21934

30

22068

30

22426

30

22427

30

22665

30

22669

30

21436

n/i

21455

n/i

21804

n/i

21945

n/i

22198

n/i

CARGO
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

JULGAMENTO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso, uma vez que a questão 2
da prova do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS não trata sobre o exposto pelo candidato.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.
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RECURSO

QUESTÃO

21599

n/i

21475

n/i

21489

n/i

21756

n/i

21418

1

21423

1

21425

1

21443

1

21465

1

21466

1

21487

1

21685

1

21488

2

22063

5

21514

5

22361

7

21748

8

21747

10

22070

10

CARGO
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

JULGAMENTO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
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.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o protetor ocular é um equipamento que auxilia na redução dos riscos à
segurança do profissional.

INDEFERIDO

Conforme gabarito preliminar a resposta da questão 5 é a letra a) "As duas afirmativas são verdadeiras".

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

QUESTÃO

CARGO
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

JULGAMENTO

21881

11

21445

11

22358

16

21891

18

22382

21

21539

22

21415

25

21787

26

21828

26

21902

26

22331

26

22378

26

21907

27

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

INDEFERIDO

22337

27

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

INDEFERIDO

22380

27

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

INDEFERIDO

21789

30

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

INDEFERIDO

INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois toda água suja (contaminada) da limpeza do banheiro pode ser eliminada
através do vaso sanitário.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto “fala” sobre a ação de interação do agente. A interação é mediada
pelo texto num contexto determinado de ação.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto “fala” sobre a ação de interação do agente. A interação é mediada
pelo texto num contexto determinado de ação.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto “fala” sobre a ação de interação do agente. A interação é mediada
pelo texto num contexto determinado de ação.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto “fala” sobre a ação de interação do agente. A interação é mediada
pelo texto num contexto determinado de ação.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto “fala” sobre a ação de interação do agente. A interação é mediada
pelo texto num contexto determinado de ação.
A afirmativa I é FALSA, pois o autor diz que é o ambiente social que atribui aos agentes intenções. E as
avaliações sociais fazem com que os agentes construam para si mesmos representações das modalidades de
sua contribuição para a atividade do grupo; ele constrói para si, dessa maneira, representações de fins, de
intenções e de razões que definem sua consciência da ação.
A afirmativa I é FALSA, pois o autor diz que é o ambiente social que atribui aos agentes intenções. E as
avaliações sociais fazem com que os agentes construam para si mesmos representações das modalidades de
sua contribuição para a atividade do grupo; ele constrói para si, dessa maneira, representações de fins, de
intenções e de razões que definem sua consciência da ação.
A afirmativa I é FALSA, pois o autor diz que é o ambiente social que atribui aos agentes intenções. E as
avaliações sociais fazem com que os agentes construam para si mesmos representações das modalidades de
sua contribuição para a atividade do grupo; ele constrói para si, dessa maneira, representações de fins, de
intenções e de razões que definem sua consciência da ação.
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não traz essa ideia. A visão sobre os textos é a de que eles são sequências
organizadas de comportamentos verbais, orais ou escritos.

Página 10 de 103 | PREFEITURA DE TEOTÔNIO VILELA (AL) • RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS

RECURSO

QUESTÃO

CARGO
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

JULGAMENTO

21421

30

21432

30

21433

30

21481

30

21573

30

21837

30

21863

30

22224

30

22421

30

21414

n/i

22478

n/i

21519

n/i

21494

1

ENFERMEIRO (A)

INDEFERIDO

21971

12

ENFERMEIRO (A)

INDEFERIDO

22632

17

ENFERMEIRO (A)

INDEFERIDO

21542

25

ENFERMEIRO (A)

INDEFERIDO

22274

28

ENFERMEIRO (A)

INDEFERIDO

21558

29

ENFERMEIRO (A)

DEFERIDO

INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

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

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

INDEFERIDO

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o ato de prescrever medicações, assim como outras ações do enfermeiro,
deve se dar conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal,
observadas as disposições legais da profissão. A assertiva não afirma que o gestor normatizará medicamentos
a serem receitados pelo enfermeiro.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois após a alta hospitalar do paciente que se encontrava em isolamento, devese também fazer a limpeza de todo o ambiente (limpeza terminal): teto, paredes, piso e banheiro. A assertiva
não exclui a possibilidade de a limpeza terminal também ser realizada em outros casos.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois as áreas somadas representam: triângulo A 1.513 m² + triângulo B 2.047,5
m² + triângulo C 2.604 m² = 6164,5 m².
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não diz que o autor preteriu (negou) a historiografia.
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

21569

29

ENFERMEIRO (A)

DEFERIDO

22277

29

ENFERMEIRO (A)

DEFERIDO

22279

30

ENFERMEIRO (A)

INDEFERIDO

22356

30

ENFERMEIRO (A)

INDEFERIDO

21482

n/i

ENFERMEIRO (A)

DEFERIDO

22526

7

ENFERMEIRO (A)
OBSTETRA

DEFERIDO

22456

13

ENFERMEIRO (A)
OBSTETRA

INDEFERIDO

22466

15

22460

29

21658

n/i

21661

n/i

22062

1

FARMACÊUTICO (A)

INDEFERIDO

22064

3

FARMACÊUTICO (A)

DEFERIDO

22065

4

FARMACÊUTICO (A)

INDEFERIDO

ENFERMEIRO (A)
OBSTETRA
ENFERMEIRO (A)
OBSTETRA
ENFERMEIRO (A)
OBSTETRA
ENFERMEIRO (A)
OBSTETRA

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
A afirmativa I é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: “Alguns números mostram a fraqueza
do comércio do Brasil: neste ano, por exemplo, as exportações recuaram 5,9%, influenciadas pela redução de
preços das commodities (produtos básicos, como soja e minério de ferro) e pela crise na Argentina. No mesmo
período, as importações caíram 3,4% por conta da fraqueza da economia brasileira (...)".
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. Conforme gabarito preliminar
a resposta da questão 30 é a letra c), pois as afirmativas I e III estão corretas.
Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.
Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. As assertivas I e II são FALSAS, pois embora a sustentação do
útero esteja relacionada com o núcleo fibroso central do períneo, não é correto afirmar que o útero "emerge
do centro do períneo", como afirma a assertiva I (fonte: Schunke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker
K. Prometheus: Atlas de Anatomia. Guanabara Koogan; 2007). Também está incorreta a assertiva II ao afirmar
que o corpo lúteo produz estrógeno, pois os estrógenos são produzidos pelos folículos ováricos maduros. Caso
a gravidez ocorra, não degenera, sendo fundamental para a manutenção do endométrio adequado à
gestação, através da libertação de estrogênios e progesterona o corpo lúteo assegura estas funções até cerca
de 8 a 12 semanas de gestação, momento a partir do qual a placenta assume este papel. No entanto, a
assertiva em questão não cita a hipótese de gravidez.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o istmo do útero corresponde à porção medial, menos calibrosa e menos
móvel do órgão. A parte superior ao istmo recebe o nome de Corpo do Útero e a inferior constitui a Cérvix
(colo).
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.

DEFERIDO

Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta aspectos que devem ser observados na determinação da via de
administração de fármacos. A afirmativa não exclui a possibilidade de serem considerados outros aspectos
para determinar a via de administração mais adequada.
Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva I é FALSA, pois afirma que os termos
"administração enteral" e "administração pela boca" são sinônimos. No entanto, a via enteral admite as vias
oral, sublingual ou retal.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a principal atividade logística na farmácia hospitalar é a dispensação. A
assertiva não exclui a existência de outras atividades.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

22018

5

FARMACÊUTICO (A)

INDEFERIDO

22303

6

FARMACÊUTICO (A)

INDEFERIDO

21604

7

FARMACÊUTICO (A)

INDEFERIDO

22344

9

FARMACÊUTICO (A)

INDEFERIDO

22023

29

FARMACÊUTICO (A)

DEFERIDO

21982

1

21990

9

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a injeção intravenosa é a via parenteral mais utilizada, sendo, portanto, a
mais comum.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois por meio da via sublingual é possível que o fármaco se difunda na rede
capilar e assim, entre diretamente na circulação sistêmica. A assertiva não afirma que todos os fármacos
sublinguais são sempre absorvidos por essa via.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a manipulação de nutrição parenteral não oferece riscos ocupacionais e
ambientais.
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
A afirmativa II é FALSA, pois o correto seria "é uma circunstância que AGRAVA a pena, quando não constitui
ou qualifica o crime ambiental".
A afirmativa I é FALSA, pois o correto seria "é uma circunstância que agrava a pena, quando não constitui ou
qualifica o crime ambiental".

21859

9

22315

22

FISCAL DE MEIO
AMBIENTE
FISCAL DE MEIO
AMBIENTE
FISCAL DE MEIO
AMBIENTE
FISCAL DE MEIO
AMBIENTE

INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital: regra de três.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, segundo o texto, antes mesmo de Platão aparecer com a ideia dualística
de corpo e alma, os egípcios já acreditavam nessa dualidade em uma esfera intrinsecamente ligada à sua
religiosidade. A afirmativa II é FALSA, pois o texto não fala que a reencarnação era uma espécie de manual de
receitas, mas, sim, o próprio livro dos mortos.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois corresponde a definição de área líquida que está na ABNT NBR 15270-1.

21991

30

FISCAL DE MEIO
AMBIENTE

22226

12

FISCAL DE OBRAS

INDEFERIDO

22239

12

FISCAL DE OBRAS

INDEFERIDO

22058

16

FISCAL DE OBRAS

INDEFERIDO

22249

16

FISCAL DE OBRAS

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois corresponde a definição de área líquida que está na ABNT NBR 15270-1.
A afirmativa I é FALSA, pois a formatação condicional permite identificar facilmente tendências e padrões nos
dados usando cores ou ícones; ela REALÇA padrões e tendências.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois corresponde a definição de área bruta que está na ABNT NBR 15270-1.

21759

22

FISCAL DE OBRAS

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois ele pesada pelo menos 26,18 kg. Vejamos: 4 * 17 * 0,385 kg = 26,18 kg.

21689

24

FISCAL DE OBRAS

INDEFERIDO

21524

29

FISCAL DE OBRAS

DEFERIDO

21570

29

FISCAL DE OBRAS

DEFERIDO

22245

29

FISCAL DE OBRAS

DEFERIDO

22263

29

FISCAL DE OBRAS

DEFERIDO

A afirmativa III é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 3.466,00 * ((1 + 4%) ^ 5) = R$ 4.216,92.
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".

INDEFERIDO
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

21852

4

FISCAL DE TRÂNSITO

DEFERIDO

21949

4

FISCAL DE TRÂNSITO

DEFERIDO

21952

4

FISCAL DE TRÂNSITO

DEFERIDO

22066

4

FISCAL DE TRÂNSITO

DEFERIDO

21797

14

FISCAL DE TRÂNSITO

INDEFERIDO

21961

17

FISCAL DE TRÂNSITO

DEFERIDO

21696

21

FISCAL DE TRÂNSITO

INDEFERIDO

22573

30

FISCAL DE TRÂNSITO

INDEFERIDO

21996

8

FISCAL DE TRIBUTOS

INDEFERIDO

21995

9

FISCAL DE TRIBUTOS

INDEFERIDO

21993

26

FISCAL DE TRIBUTOS

INDEFERIDO

22474

28

FISCAL DE TRIBUTOS

INDEFERIDO

22340

28

FISCAL DE TRIBUTOS

INDEFERIDO

21908

28

FISCAL DE TRIBUTOS

INDEFERIDO

21522

29

FISCAL DE TRIBUTOS

DEFERIDO

21565

29

FISCAL DE TRIBUTOS

DEFERIDO

21917

29

FISCAL DE TRIBUTOS

DEFERIDO

21992

29

FISCAL DE TRIBUTOS

DEFERIDO

22140

29

FISCAL DE TRIBUTOS

DEFERIDO

22342

29

FISCAL DE TRIBUTOS

DEFERIDO

JUSTIFICATIVA
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva II é VERDADEIRA, pois o seu texto
representa uma transcrição clara do Art. 6º da LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva II é VERDADEIRA, pois o seu texto
representa uma transcrição clara do Art. 6º da LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva II é VERDADEIRA, pois o seu texto
representa uma transcrição clara do Art. 6º da LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva II é VERDADEIRA, pois o seu texto
representa uma transcrição clara do Art. 6º da LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.
Novo gabarito: b) Apenas uma afirmativa está correta. A afirmativa II é FALSA, pois a apreensão de veículos,
no Brasil, foi revogada pela Lei Nº 13.281/2016.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: soma, subtração, divisão e
multiplicação.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, segundo o texto, antes mesmo de Platão aparecer com a ideia dualística
de corpo e alma, os egípcios já acreditavam nessa dualidade em uma esfera intrinsecamente ligada à sua
religiosidade.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 1º do Código Tributário Nacional.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 31º do Código Tributário Nacional.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a obra tem sua primeira publicação em 1936 e introduz os conceitos de
patrimonialismo e burocracia.
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não diz que o autor preteriu (negou) a historiografia.
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não diz que o autor preteriu (negou) a historiografia. A afirmativa II é
FALSA, pois o texto não afirma que Sérgio Buarque deu nome a uma teoria de “essência do homem brasileiro”.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não afirma que Sérgio Buarque deu nome a uma teoria de “essência do
homem brasileiro”.
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

22469

29

FISCAL DE TRIBUTOS

DEFERIDO

21596

30

FISCAL DE TRIBUTOS

INDEFERIDO

21938

30

FISCAL DE TRIBUTOS

INDEFERIDO

21941

30

FISCAL DE TRIBUTOS

INDEFERIDO

21655

4

FISIOTERAPÊUTA

INDEFERIDO

21704

5

FISIOTERAPÊUTA

DEFERIDO

22316

5

FISIOTERAPÊUTA

DEFERIDO

22319

6

FISIOTERAPÊUTA

INDEFERIDO

21722

10

FISIOTERAPÊUTA

INDEFERIDO

21998

12

FISIOTERAPÊUTA

INDEFERIDO

22250

12

FISIOTERAPÊUTA

INDEFERIDO

21545

13

FISIOTERAPÊUTA

DEFERIDO

21888

13

FISIOTERAPÊUTA

DEFERIDO

22218

13

FISIOTERAPÊUTA

DEFERIDO

22233

13

FISIOTERAPÊUTA

DEFERIDO

22256

13

FISIOTERAPÊUTA

DEFERIDO

22608

13

FISIOTERAPÊUTA

DEFERIDO

JUSTIFICATIVA
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
A afirmativa I é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: “Alguns números mostram a fraqueza
do comércio do Brasil: neste ano, por exemplo, as exportações recuaram 5,9%, influenciadas pela redução de
preços das commodities (produtos básicos, como soja e minério de ferro) e pela crise na Argentina. No mesmo
período, as importações caíram 3,4% por conta da fraqueza da economia brasileira (...)".
A afirmativa I é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: “Alguns números mostram a fraqueza
do comércio do Brasil: neste ano, por exemplo, as exportações recuaram 5,9%, influenciadas pela redução de
preços das commodities (produtos básicos, como soja e minério de ferro) e pela crise na Argentina. No mesmo
período, as importações caíram 3,4% por conta da fraqueza da economia brasileira (...)".
A afirmativa I é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: “Alguns números mostram a fraqueza
do comércio do Brasil: neste ano, por exemplo, as exportações recuaram 5,9%, influenciadas pela redução de
preços das commodities (produtos básicos, como soja e minério de ferro) e pela crise na Argentina. No mesmo
período, as importações caíram 3,4% por conta da fraqueza da economia brasileira (...)".
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois realizar a adequação das atividades de vida diária da gestante é uma
consequência da conscientização corporal (quanto as suas alterações fisiológicas e posturais) promovida pela
fisioterapia.
Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva II é FALSA, pois afirma que "tarefas repetitivas" e
"serviços físicos pesados" são exemplos de questões emocionais.
Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva II é FALSA, pois afirma que "tarefas repetitivas" e
"serviços físicos pesados" são exemplos de questões emocionais.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.
A afirmativa II é FALSA, pois responder a situações inusitadas é um dos objetivos da vigilância epidemiológica
da influenza humana.
A afirmativa II é FALSA, pois as equipes da Estratégia Saúde da Família realizam o encaminhamento adequado
das urgências, emergências e casos de maior complexidade.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois a morfina é uma
substância narcótica e sintética (produzida em laboratório), derivada do ópio retirado do leite da papoula.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois a morfina é uma
substância narcótica e sintética (produzida em laboratório), derivada do ópio retirado do leite da papoula.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois a morfina é uma
substância narcótica e sintética (produzida em laboratório), derivada do ópio retirado do leite da papoula.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois a morfina é uma
substância narcótica e sintética (produzida em laboratório), derivada do ópio retirado do leite da papoula.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois a morfina é uma
substância narcótica e sintética (produzida em laboratório), derivada do ópio retirado do leite da papoula.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois a morfina é uma
substância narcótica e sintética (produzida em laboratório), derivada do ópio retirado do leite da papoula.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

22600

13

FISIOTERAPÊUTA

INDEFERIDO

22614

16

FISIOTERAPÊUTA

INDEFERIDO

22323

22

FISIOTERAPÊUTA

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a fibromialgia é uma síndrome reumática de etiologia desconhecida e se
caracteriza pela ocorrência de dor musculoesquelética difusa e crônica, além de sítios anatômicos específicos
dolorosos à palpação, chamados de tender points.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois uma das funções da terapia manual é buscar a diminuição dos pontos de
tensões presentes que causam dores, o que repercute na recuperação da mobilidade e no fortalecimento da
musculatura afetada.
A afirmativa II é FALSA, pois ele pesada pelo menos 26,18 kg. Vejamos: 4 * 17 * 0,385 kg = 26,18 kg.

21732

24

FISIOTERAPÊUTA

INDEFERIDO

A afirmativa III é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 3.466,00 * ((1 + 4%) ^ 5) = R$ 4.216,92.

21979

24

FISIOTERAPÊUTA

INDEFERIDO

21568

29

FISIOTERAPÊUTA

DEFERIDO

21647

29

FISIOTERAPÊUTA

DEFERIDO

21739

29

FISIOTERAPÊUTA

DEFERIDO

21974

29

FISIOTERAPÊUTA

DEFERIDO

22188

29

FISIOTERAPÊUTA

DEFERIDO

22206

29

FISIOTERAPÊUTA

DEFERIDO

22267

29

FISIOTERAPÊUTA

DEFERIDO

22271

30

FISIOTERAPÊUTA

INDEFERIDO

21416

1

GARI

INDEFERIDO

21435

1

GARI

INDEFERIDO

21710

4

GARI

INDEFERIDO

21479

4

GARI

INDEFERIDO

21714

9

GARI

INDEFERIDO

21717

16

GARI

INDEFERIDO

22293

18

GARI

INDEFERIDO

A afirmativa III é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 3.466,00 * ((1 + 4%) ^ 5) = R$ 4.216,92.
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
A afirmativa I é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: “Alguns números mostram a fraqueza
do comércio do Brasil: neste ano, por exemplo, as exportações recuaram 5,9%, influenciadas pela redução de
preços das commodities (produtos básicos, como soja e minério de ferro) e pela crise na Argentina. No mesmo
período, as importações caíram 3,4% por conta da fraqueza da economia brasileira (...)".
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é possível a utilização do álcool para a limpeza de vidros, metais e espelhos.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é possível a utilização do álcool para a limpeza de vidros, metais e espelhos.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é possível a utilização do álcool diretamente nas superfícies com um pano
úmido.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

21800

25

GARI

INDEFERIDO

21745

27

GARI

INDEFERIDO

21448

30

GARI

INDEFERIDO

21452

30

GARI

INDEFERIDO

21453

30

GARI

INDEFERIDO

21490

30

GARI

INDEFERIDO

21518

1

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

22067

1

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21750

1

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

22017

1

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21623

1

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21829

1

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21624

2

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21831

2

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21625

3

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21835

3

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21757

5

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 6.781,00 * ((1 + 7%) ^ 7) = R$ 10.888,80.
A afirmativa I é FALSA, pois o autor diz que é o ambiente social que atribui aos agentes intenções. E as
avaliações sociais fazem com que os agentes construam para si mesmos representações das modalidades de
sua contribuição para a atividade do grupo; ele constrói para si, dessa maneira, representações de fins, de
intenções e de razões que definem sua consciência da ação.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "prevenir e anuir" torna a assertiva incorreta (Art. 5º, I, II e III). O vocábulo
"anuir" significa "pôr-se de acordo" e tem como sinônimos: aceitar, aprovar, concordar, apoiar, acordar,
abonar. (LEI Nº 13.022, DE 8 DE AGOSTO DE 2014 - Estatuto Geral das Guardas Municipais).
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "prevenir e anuir" torna a assertiva incorreta (Art. 5º, I, II e III). O vocábulo
"anuir" significa "pôr-se de acordo" e tem como sinônimos: aceitar, aprovar, concordar, apoiar, acordar,
abonar. (LEI Nº 13.022, DE 8 DE AGOSTO DE 2014 - Estatuto Geral das Guardas Municipais).
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "prevenir e anuir" torna a assertiva incorreta (Art. 5º, I, II e III). O vocábulo
"anuir" significa "pôr-se de acordo" e tem como sinônimos: aceitar, aprovar, concordar, apoiar, acordar,
abonar. (LEI Nº 13.022, DE 8 DE AGOSTO DE 2014 - Estatuto Geral das Guardas Municipais).
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "prevenir e anuir" torna a assertiva incorreta (Art. 5º, I, II e III). O vocábulo
"anuir" significa "pôr-se de acordo" e tem como sinônimos: aceitar, aprovar, concordar, apoiar, acordar,
abonar. (LEI Nº 13.022, DE 8 DE AGOSTO DE 2014 - Estatuto Geral das Guardas Municipais).
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Conhecimentos sobre as
normas, leis e atribuições inerentes ao cargo.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Conhecimentos sobre as
normas, leis e atribuições inerentes ao cargo.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Conhecimentos sobre as
normas, leis e atribuições inerentes ao cargo.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Conhecimentos sobre as
normas, leis e atribuições inerentes ao cargo.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Conhecimentos sobre as
normas, leis e atribuições inerentes ao cargo.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Conhecimentos sobre as
normas, leis e atribuições inerentes ao cargo.
A afirmativa I é FALSA, pois trata-se de infração gravíssima, de acordo com o Art. 162 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

21715

5

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21741

8

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21763

9

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21761

10

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21626

10

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21838

10

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21619

11

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21628

12

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21839

12

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21629

14

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21840

14

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21632

16

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21635

16

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21841

16

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

22075

17

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é FALSA, pois o
trecho "a pessoa até catorze anos de idade incompletos" torna a assertiva incorreta, de acordo com o Art. 2º
e Parágrafo único, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "É vedado às Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI" torna
a assertiva incorreta, de acordo com o Art. 17, I e II da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de
Trânsito Brasileiro).
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "função de proteção municipal reativa, sobrepondo-se às competências
da União" torna a assertiva incorreta (Art. 2º da LEI Nº 13.022, DE 8 DE AGOSTO DE 2014 - Estatuto Geral das
Guardas Municipais).
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Conhecimentos sobre as
normas, leis e atribuições inerentes ao cargo.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Conhecimentos sobre as
normas, leis e atribuições inerentes ao cargo.
A afirmativa I é FALSA, pois o correto é "Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa" (Art. 29 da Lei nº
9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (crimes contra o meio ambiente). A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme
dispõe o Art. 111, I a III da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Conhecimentos sobre as
normas, leis e atribuições inerentes ao cargo.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Conhecimentos sobre as
normas, leis e atribuições inerentes ao cargo.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Conhecimentos sobre as
normas, leis e atribuições inerentes ao cargo.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Conhecimentos sobre as
normas, leis e atribuições inerentes ao cargo.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Conhecimentos sobre as
normas, leis e atribuições inerentes ao cargo.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Conhecimentos sobre as
normas, leis e atribuições inerentes ao cargo.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Conhecimentos sobre as
normas, leis e atribuições inerentes ao cargo.
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "a simples suspeita desses atos, no entanto, deve ser comunicado
exclusivamente à autoridade máxima do executivo municipal" torna a assertiva incorreta, de acordo com o
Art. 13 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). A afirmativa II é FALSA,
pois o trecho "a suspensão parcial, mas NÃO total, de atividades" torna a assertiva incorreta, de acordo com
o Art. 8º, I a V da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (crimes contra o meio ambiente). A afirmativa III é
FALSA, pois o trecho "visando inibir a adoção de ações interdisciplinares de segurança no município" torna a
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

21691

17

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21636

17

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21844

17

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

22410

18

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
assertiva incorreta, de acordo com o Art. 5º, X, XI, XII da LEI Nº 13.022, DE 8 DE AGOSTO DE 2014 -Estatuto
Geral das Guardas Municipais).
A afirmativa III é FALSA, pois o trecho "visando inibir a adoção de ações interdisciplinares de segurança no
município" torna a assertiva incorreta (Art. 5º, X, XI, XII da LEI Nº 13.022, DE 8 DE AGOSTO DE 2014 - Estatuto
Geral das Guardas Municipais).
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Conhecimentos sobre as
normas, leis e atribuições inerentes ao cargo.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Conhecimentos sobre as
normas, leis e atribuições inerentes ao cargo.
As questões encontram-se claras e coerentes, abordando o tema previsto em edital: Ética profissional.

22414

18

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

As questões encontram-se claras e coerentes, abordando o tema previsto em edital: Ética profissional.

22419

18

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21697

19

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21674

19

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

As questões encontram-se claras e coerentes, abordando o tema previsto em edital: Ética profissional.
A afirmativa I é FALSA, pois o autor do texto não fala que a ética compreende um conjunto de regras universal
e atemporal.
As questões encontram-se claras e coerentes, abordando o tema previsto em edital: Ética profissional.

22169

19

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

As questões encontram-se claras e coerentes, abordando o tema previsto em edital: Ética profissional.

22364

19

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

As questões encontram-se claras e coerentes, abordando o tema previsto em edital: Ética profissional.

22411

19

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

As questões encontram-se claras e coerentes, abordando o tema previsto em edital: Ética profissional.

22415

19

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

As questões encontram-se claras e coerentes, abordando o tema previsto em edital: Ética profissional.

21676

20

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

As questões encontram-se claras e coerentes, abordando o tema previsto em edital: Ética profissional.

22170

20

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

As questões encontram-se claras e coerentes, abordando o tema previsto em edital: Ética profissional.

22366

20

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

As questões encontram-se claras e coerentes, abordando o tema previsto em edital: Ética profissional.

22412

20

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

As questões encontram-se claras e coerentes, abordando o tema previsto em edital: Ética profissional.

22416

20

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21462

20

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21527

21

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21705

21

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21957

21

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

As questões encontram-se claras e coerentes, abordando o tema previsto em edital: Ética profissional.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso, uma vez que a questão 20
da prova do cargo de GUARDA MUNICIPAL não trata sobre o exposto pelo candidato.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 47 alunos gostam de suco de limão. 36 alunos gostam de macarrão. 23
alunos gostam dos dois. Total de alunos: 92. Assim, temos: 47 + 36 = 83. Logo, 83 - 23 = 60. Assim, 92 - 60 =
32
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 47 alunos gostam de suco de limão. 36 alunos gostam de macarrão. 23
alunos gostam dos dois. Total de alunos: 92. Assim, temos: 47 + 36 = 83. Logo, 83 - 23 = 60. Assim, 92 - 60 =
33
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: soma, subtração, divisão e
multiplicação.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

21698

21

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21681

22

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

22459

22

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21548

22

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21591

25

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

22457

25

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

22246

25

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

22081

26

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21600

27

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21510

27

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21582

28

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21555

29

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21605

29

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21724

29

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21798

29

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

22425

29

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

22520

29

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

22624

29

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

22661

29

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 47 alunos gostam de suco de limão. 36 alunos gostam de macarrão. 23
alunos gostam dos dois. Total de alunos: 92. Assim, temos: 47 + 36 = 83. Logo, 83 - 23 = 60. Assim, 92 - 60 =
32
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois deverá custar R$ 37,50. Divide-se R$ 10 por 8 unidades, o que equivale a
R$ 1,25/unidade. Multiplica-se por 30 (duas dúzias e meia, ou seja, 12 + 12 + 6) e teremos R$ 37,50 > R$ 35
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois deverá custar R$ 37,50. Divide-se R$ 10 por 8 unidades, o que equivale a
R$ 1,25/unidade. Multiplica-se por 30 (duas dúzias e meia, ou seja, 12 + 12 + 6) e teremos R$ 37,50 > R$ 36
A afirmativa II é FALSA, pois 39/49 = 79,59%.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois do total (R$ 840), Clara gastou 1/4 + 2/5 + 3/10 = 19/20, restando 1/20.
Assim, 840 / 20 = 42.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois do total (R$ 840), Clara gastou 1/4 + 2/5 + 3/10 = 19/20, restando 1/20.
Assim, 840 / 20 = 42.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso, uma vez que a questão 25
da prova do cargo de GUARDA MUNICIPAL não trata sobre o exposto pelo candidato
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o texto afirma que os egípcios tinham uma cultura mortuária, de respeito
aos mortos.
A afirmativa I é FALSA, pois não há, no texto, relação entre ser execrado no tribunal de Osíris e a mumificação.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois segundo o texto o povo egípcio tinha "o livro dos mortos, uma espécie de
manual de receitas e práticas ensinando o morto a se comportar na outra vida para que pudesse ser absolvido
no tribunal de Osíris". A alteração apontada pelo (a) candidato (a) não afetou o sentido da assertiva que
corresponde a uma informação contida no texto.
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não fala do nome de Osíris e sua relação com um faraó.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não mostra que o morto só teria contato com livro dos mortos após ter
morrido.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não mostra que o morto só teria contato com livro dos mortos após ter
morrido.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não mostra que o morto só teria contato com livro dos mortos após ter
morrido.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não mostra que o morto só teria contato com livro dos mortos após ter
morrido.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não mostra que o morto só teria contato com livro dos mortos após ter
morrido.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não mostra que o morto só teria contato com livro dos mortos após ter
morrido.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não mostra que o morto só teria contato com livro dos mortos após ter
morrido.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não mostra que o morto só teria contato com livro dos mortos após ter
morrido.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

22664

29

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

22662

29

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

22663

29

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

22090

30

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

22388

30

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21643

30

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21736

30

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

22009

30

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21451

30

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21719

30

GUARDA MUNICIPAL

INDEFERIDO

21491

n/i

INDEFERIDO

21434

1

21442

1

21447

1

21449

1

21640

1

GUARDA MUNICIPAL
MERENDEIRO (A)
ESCOLAR
MERENDEIRO (A)
ESCOLAR
MERENDEIRO (A)
ESCOLAR
MERENDEIRO (A)
ESCOLAR
MERENDEIRO (A)
ESCOLAR

21478

3

MERENDEIRO (A)
ESCOLAR

INDEFERIDO

22433

6

MERENDEIRO (A)
ESCOLAR

INDEFERIDO

INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não mostra que o morto só teria contato com livro dos mortos após ter
morrido.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não mostra que o morto só teria contato com livro dos mortos após ter
morrido.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não mostra que o morto só teria contato com livro dos mortos após ter
morrido.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, segundo o texto, antes mesmo de Platão aparecer com a ideia dualística
de corpo e alma, os egípcios já acreditavam nessa dualidade em uma esfera intrinsecamente ligada à sua
religiosidade.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, segundo o texto, antes mesmo de Platão aparecer com a ideia dualística
de corpo e alma, os egípcios já acreditavam nessa dualidade em uma esfera intrinsecamente ligada à sua
religiosidade.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não fala que a reencarnação era uma espécie de manual de receitas, mas,
sim, o próprio livro dos mortos.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não fala que a reencarnação era uma espécie de manual de receitas, mas,
sim, o próprio livro dos mortos.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não fala que a reencarnação era uma espécie de manual de receitas, mas,
sim, o próprio livro dos mortos.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Ética profissional.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A afirmativa II é FALSA, pois deve o servidor público que exerce o cargo de Merendeiro (a) no ambiente escolar
manter
limpo
e
em
perfeita
ordem
o
seu local de trabalho. Esse profissional deve também seguir os métodos mais adequados à organização do
ambiente da cozinha.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

22107

24

MERENDEIRO (A)
ESCOLAR

INDEFERIDO

21989

24

MERENDEIRO (A)
ESCOLAR

INDEFERIDO

21806

27

MERENDEIRO (A)
ESCOLAR

INDEFERIDO

22448

30

21472

30

21634

30

22189

30

22128

n/i

22646

1

MOTORISTA

INDEFERIDO

22131

1

MOTORISTA

INDEFERIDO

21441

1

MOTORISTA

INDEFERIDO

22057

1

MOTORISTA

INDEFERIDO

22591

2

MOTORISTA

INDEFERIDO

21947

3

MOTORISTA

INDEFERIDO

22592

3

MOTORISTA

INDEFERIDO

21877

3

MOTORISTA

INDEFERIDO

21774

11

MOTORISTA

INDEFERIDO

22061

12

MOTORISTA

INDEFERIDO

MERENDEIRO (A)
ESCOLAR
MERENDEIRO (A)
ESCOLAR
MERENDEIRO (A)
ESCOLAR
MERENDEIRO (A)
ESCOLAR
MERENDEIRO (A)
ESCOLAR

INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois serão gastos R$ 13.475,00 com a mudança da grama. Vejamos: campo A
= 3m * 9m = 27m²; campo B = 12,5m * 18m = 225 m²; campo C = 9,5m * 14m = 133 m². Total: 27 m² + 225
m² + 133 m² = 385 m² * R$ 35 = R$ 13.475,00.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A afirmativa I é FALSA, pois o autor diz que é o ambiente social que atribui aos agentes intenções. E as
avaliações sociais fazem com que os agentes construam para si mesmos representações das modalidades de
sua contribuição para a atividade do grupo; ele constrói para si, dessa maneira, representações de fins, de
intenções e de razões que definem sua consciência da ação.
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não traz essa ideia. A visão sobre os textos é a de que eles são sequências
organizadas de comportamentos verbais, orais ou escritos.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.
A assertiva I é VERDADEIRA. A assertiva trata de queimadas em regiões próximas às vias públicas, e não na
própria via. Essa situação requer da motorista atenção redobrada e redução da velocidade do veículo.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o servidor público deve atuar em prol do interesse coletivo, então quando
tiver que escolher entre duas opções deve optar pela mais vantajosa para o bem comum.
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "nunca com panos ou esponjas umedecidas em solução detergente" está
incorreto.
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "nunca com panos ou esponjas umedecidas em solução detergente" está
incorreto.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta deveres do servidor público no exercício de suas funções.
A afirmativa I é FALSA, pois a falta ou deficiência da iluminação nas estradas, bem como os faróis com defeito,
21657
15
MOTORISTA
INDEFERIDO
mal regulados ou que não funcionam, geram situações de pouca visibilidade (penumbra). Ou seja, quando há
algum defeito nesses equipamentos, o condutor percebe as situações de risco com mais dificuldade, não
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

22133

18

MOTORISTA

INDEFERIDO

21890

19

MOTORISTA

INDEFERIDO

21896

20

MOTORISTA

INDEFERIDO

21816

21

MOTORISTA

INDEFERIDO

21954

23

MOTORISTA

INDEFERIDO

21821

23

MOTORISTA

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
havendo assim tempo de evitar danos maiores ao veículo e aos usuários da via, tais como buracos na pista e
acostamento em desnível, por exemplo.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.
As questões encontram-se claras e coerentes, abordando o tema previsto em edital: planejamento e
organização do trabalho.
As questões encontram-se claras e coerentes, abordando o tema previsto em edital: planejamento e
organização do trabalho.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as dimensões iniciais são: sala A = 6,5 m ou 42,25 m²; sala B = 8,3 m ou
68,89 m²; sala C = 7,7 m ou 59,29m². Após a reforma, temos as seguintes dimensões: sala A = 42,25 m² (área
inalterada); sala B = 110,22 m² (área 60% maior); sala C = 71,15 m² (área 20% maior). Assim, a área final é:
42,25 m² + 110,22 m² + 71,15 m² = 223,62 m².
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

21611

25

MOTORISTA

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 6.781,00 * ((1 + 7%) ^ 7) = R$ 10.888,80.

22519

25

MOTORISTA

INDEFERIDO

21783

26

MOTORISTA

INDEFERIDO

22582

26

MOTORISTA

INDEFERIDO

22583

27

MOTORISTA

INDEFERIDO

21641

27

MOTORISTA

INDEFERIDO

22585

28

MOTORISTA

INDEFERIDO

22588

29

MOTORISTA

INDEFERIDO

21426

30

MOTORISTA

INDEFERIDO

21450

30

MOTORISTA

INDEFERIDO

21476

30

MOTORISTA

INDEFERIDO

21805

30

MOTORISTA

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 6.781,00 * ((1 + 7%) ^ 7) = R$ 10.888,80.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto “fala” sobre a ação de interação do agente. A interação é mediada
pelo texto num contexto determinado de ação.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto “fala” sobre a ação de interação do agente. A interação é mediada
pelo texto num contexto determinado de ação.
A afirmativa I é FALSA, pois o autor diz que é o ambiente social que atribui aos agentes intenções. E as
avaliações sociais fazem com que os agentes construam para si mesmos representações das modalidades de
sua contribuição para a atividade do grupo; ele constrói para si, dessa maneira, representações de fins, de
intenções e de razões que definem sua consciência da ação.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois, segundo o texto, “A ação humana tem assim dois modos de existência
encaixados: ela é primeiramente o produto das avaliações sociais da atividade de um grupo; ela é em seguida
o produto da interiorização dessas avaliações num agente individual”.
A afirmativa I é FALSA, pois o conceito de texto envolve comportamentos verbais orais e escritos (linguagem).
Além disso, não são as ações humanas o produto da interiorização das avaliações sociais num agente
individual.
A afirmativa I é FALSA, pois o autor não aborda a visão de “esvaziamento” (catarse).
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

21808

30

MOTORISTA

INDEFERIDO

21809

30

MOTORISTA

INDEFERIDO

21817

30

MOTORISTA

INDEFERIDO

21827

30

MOTORISTA

INDEFERIDO

21924

30

MOTORISTA

INDEFERIDO

21926

30

MOTORISTA

INDEFERIDO

22011

30

MOTORISTA

INDEFERIDO

22207

30

MOTORISTA

INDEFERIDO

22209

30

MOTORISTA

INDEFERIDO

22287

30

MOTORISTA

INDEFERIDO

22289

30

MOTORISTA

INDEFERIDO

22309

30

MOTORISTA

INDEFERIDO

21541

n/i

MOTORISTA

INDEFERIDO

21602

n/i

MOTORISTA

INDEFERIDO

21493

n/i

MOTORISTA

INDEFERIDO

21920

n/i

MOTORISTA

INDEFERIDO

21468

n/i

MOTORISTA

INDEFERIDO

21601

29

NUTRICIONISTA

DEFERIDO

22305

29

NUTRICIONISTA

DEFERIDO

21633

29

NUTRICIONISTA

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.
As questões encontram-se claras e coerentes, abordando o tema previsto em edital: planejamento e
organização do trabalho.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
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.
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto afirma que “Sérgio Buarque foi construindo um panorama histórico
no qual inseriu o “homem cordial”, que nada mais é do que fruto de nossa história, originada da colonização
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

21575

30

NUTRICIONISTA

INDEFERIDO

21709

1

21680

5

21735

6

22105

6

21866

7

22060

7

22213

7

22593

7

PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JUSTIFICATIVA
portuguesa, de uma estrutura política, econômica e social completamente instável de famílias patriarcais e
escravagistas”.
A afirmativa I é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: “Alguns números mostram a fraqueza
do comércio do Brasil: neste ano, por exemplo, as exportações recuaram 5,9%, influenciadas pela redução de
preços das commodities (produtos básicos, como soja e minério de ferro) e pela crise na Argentina. No mesmo
período, as importações caíram 3,4% por conta da fraqueza da economia brasileira (...)".

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a vegetação caducifólia existe em diferentes lugares do mundo e são
plantas que perdem totalmente as suas folhas durante determinado período. No Brasil essas plantas perdem
as folhas na estação das secas.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o tema sexualidade, abordado no ensino de Ciências, deve ser
compreendido como um elemento de realização humana em suas dimensões afetivas e sociais, que incluem,
mas não se restringem à dimensão biológica.

INDEFERIDO

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

DEFERIDO

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva II é FALSA, pois o controle no tamanho de uma
população ocorre através da relação entre ganho e perda de indivíduos, não de espécies.

DEFERIDO

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva II é FALSA, pois o controle no tamanho de uma
população ocorre através da relação entre ganho e perda de indivíduos, não de espécies.

DEFERIDO

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva II é FALSA, pois o controle no tamanho de uma
população ocorre através da relação entre ganho e perda de indivíduos, não de espécies.

DEFERIDO

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva II é FALSA, pois o controle no tamanho de uma
população ocorre através da relação entre ganho e perda de indivíduos, não de espécies.
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RECURSO

QUESTÃO

21740

7

22216

7

22565

7

21725

9

21966

9

22641

9

22141

9

22217

9

22446

12

22143

14

CARGO
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o correto é "a origem remota dos combustíveis fósseis, formados num tempo
muito anterior (aproximadamente 650 milhões de anos) ao surgimento do homem na Terra
(aproximadamente 1,5 milhão de anos)".

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o correto é "a origem remota dos combustíveis fósseis, formados num tempo
muito anterior (aproximadamente 650 milhões de anos) ao surgimento do homem na Terra
(aproximadamente 1,5 milhão de anos)".

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: avaliação da aprendizagem /
conhecimentos pedagógicos / currículo.

DEFERIDO

Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois afirma que a faringe é a
parte expandida do trato digestório, excluindo, assim, outras partes expandidas do trato digestório.

DEFERIDO

Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois afirma que a faringe é a
parte expandida do trato digestório, excluindo, assim, outras partes expandidas do trato digestório.

DEFERIDO

Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois afirma que a faringe é a
parte expandida do trato digestório, excluindo, assim, outras partes expandidas do trato digestório.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as articulações sinoviais são articulações móveis, formadas por cartilagem
hialina, no encontro de dois ossos com líquido sinovial mantido por uma membrana sinovial formada por
fibrocartilagem. Assim, as superfícies ósseas são recobertas por cartilagem articular e unidas por ligamentos
revestidos por membrana sinovial.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as articulações sinoviais são articulações móveis, formadas por cartilagem
hialina, no encontro de dois ossos com líquido sinovial mantido por uma membrana sinovial formada por
fibrocartilagem. Assim, as superfícies ósseas são recobertas por cartilagem articular e unidas por ligamentos
revestidos por membrana sinovial.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "desrespeitando as diferenças individuais" torna a assertiva incorreta.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "fora do corpo humano" torna a assertiva incorreta.
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RECURSO

QUESTÃO

22571

15

22130

16

22578

16

22581

16

21720

22595

CARGO
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: avaliação da aprendizagem /
conhecimentos pedagógicos / currículo; anatomia e fisiologia humana

INDEFERIDO

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois uma das vantagens da reciclagem é a redução dos impactos ambientais
durante a produção de novas matérias primas. A assertiva não afirma que a reciclagem produz apenas matéria
prima.

INDEFERIDO

Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 16 é a letra b).

INDEFERIDO

Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 16 é a letra b).

18

PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

DEFERIDO

18

PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

DEFERIDO

22649

18

21667

20

21752

20

PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

INDEFERIDO

Novo gabarito: b) Apenas uma afirmativa está correta. Apenas a assertiva II é VERDADEIRA. A assertiva III é
FALSA, de acordo com a LEI Nº 11.794, DE 8 DE OUTUBRO DE 2008 a qual determina: Art. 1º A criação e a
utilização de animais em atividades de ensino e pesquisa científica, em todo o território nacional, obedece
aos critérios estabelecidos nesta Lei. § 1º A utilização de animais em atividades educacionais fica restrita a: I
– estabelecimentos de ensino superior; II – estabelecimentos de educação profissional técnica de nível médio
da área biomédica. Assim, a proposição da assertiva III possui uma restrição legal no Brasil, atualmente.
Novo gabarito: b) Apenas uma afirmativa está correta. Apenas a assertiva II é VERDADEIRA. A assertiva III é
FALSA, de acordo com a LEI Nº 11.794, DE 8 DE OUTUBRO DE 2008 a qual determina: Art. 1º A criação e a
utilização de animais em atividades de ensino e pesquisa científica, em todo o território nacional, obedece
aos critérios estabelecidos nesta Lei. § 1º A utilização de animais em atividades educacionais fica restrita a: I
– estabelecimentos de ensino superior; II – estabelecimentos de educação profissional técnica de nível médio
da área biomédica. Assim, a proposição da assertiva III possui uma restrição legal no Brasil, atualmente.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.
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RECURSO

QUESTÃO

21970

20

22162

20

22392

20

22400

20

22586

20

22647

20

22648

20

21500

21

21590

21

21644

21

CARGO
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.
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RECURSO

QUESTÃO

21660

21

21679

21

21779

21

21943

21

21948

21

21953

21

22045

21

22079

21

22111

21

22220

21

CARGO
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.
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RECURSO

QUESTÃO

22229

21

22240

21

22329

21

22397

21

22401

21

22439

21

22491

21

22532

21

22539

21

21656

25

CARGO
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

INDEFERIDO

A afirmativa III é VERDADEIRA. Vejamos: salário R$ 5.788,00 - INSS 11% R$ 636,68 - FGTS 8% R$ 463,04 - IRPF
17% R$ 983,96 = salário líquido R$ 3.704,32.
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RECURSO

QUESTÃO

21728

27

21964

27

22146

28

21976

29

22148

29

21731

30

21969

30

22153

30

21446

30

21972

n/i

CARGO
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
CIÊNCIAS (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois não há crítica ao trabalho de outros autores.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois não há crítica ao trabalho de outros autores.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o texto não aborda essa relação, tampouco fala sobre o desenvolvimento da
linguagem oral.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o autor não fala sobre uma releitura de Kafka.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o autor não fala sobre uma releitura de Kafka.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o entrevistado não diz que a Sociologia tem predileção por trabalhos escritos. A
afirmativa II é FALSA, pois Kafka é o nome de um autor de obras literárias tcheco.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o entrevistado não diz que a Sociologia tem predileção por trabalhos escritos. A
afirmativa II é FALSA, pois Kafka é o nome de um autor de obras literárias tcheco.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o entrevistado não diz que a Sociologia tem predileção por trabalhos escritos. A
afirmativa II é FALSA, pois Kafka é o nome de um autor de obras literárias tcheco.

INDEFERIDO

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

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.
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RECURSO

QUESTÃO

22507

3

22167

4

22171

4

22096

4

22659

4

21760

5

22174

6

21678

10

21762

10

22177

10

CARGO
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 3 é a letra a).

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois os jogadores não sofrem penalidades ao invadir a área do goleiro quando
essa invasão ocorre logo após um arremesso feito pelo adversário ao gol, sem que tenha havido vantagem
nesta ação.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois os jogadores não sofrem penalidades ao invadir a área do goleiro quando
essa invasão ocorre logo após um arremesso feito pelo adversário ao gol, sem que tenha havido vantagem
nesta ação.

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois no âmbito das atividades escolares de Educação Física, os conhecimentos
construídos devem possibilitar a análise crítica dos valores sociais, tais como os padrões de beleza e saúde,
que se tornaram dominantes na sociedade, seu papel como instrumento de exclusão e discriminação social e
a atuação dos meios de comunicação em produzi-los, transmiti-los e impô-los.

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "as aceitando para si e para os outros, reivindicando condições de vida
indignas" torna a assertiva incorreta.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "o aluno perca a capacidade de tolerar pequenas frustrações" torna a
assertiva incorreta.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "excetuando-se aquela parte da quadra de jogo limitada pela linha final
atrás da sua própria cesta, assim como as linhas laterais e a linha central" torna a assertiva incorreta. A
afirmativa II é VERDADEIRA pois ao mover-se com posse de bola dentro da área de gol, o goleiro não está
sujeito às restrições aplicadas aos jogadores de quadra.

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA pois ao mover-se com posse de bola dentro da área de gol, o goleiro não está
sujeito às restrições aplicadas aos jogadores de quadra.

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA pois ao mover-se com posse de bola dentro da área de gol, o goleiro não está
sujeito às restrições aplicadas aos jogadores de quadra.
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RECURSO

QUESTÃO

22628

10

21764

11

21769

13

22180

13

21693

14

22101

16

22652

16

22099

18

22054

18

21962

19

CARGO
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA pois ao mover-se com posse de bola dentro da área de gol, o goleiro não está
sujeito às restrições aplicadas aos jogadores de quadra.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a fluidez encontra-se entre os conceitos analisados na qualidade de
movimento.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois no handebol, um jogador que esteja sangrando ou que tenha sangue no
seu corpo ou uniforme DEVE sair da quadra de forma voluntária, por meio de uma substituição normal. A
assertiva apresenta um dever do jogador, e no caso de descumprimento, ele será considerado culpado de
cometer conduta antidesportiva
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois no handebol, um jogador que esteja sangrando ou que tenha sangue no
seu corpo ou uniforme DEVE sair da quadra de forma voluntária, por meio de uma substituição normal. A
assertiva apresenta um dever do jogador, e no caso de descumprimento, ele será considerado culpado de
cometer conduta antidesportiva
A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: Regras Oficiais de Basquetebol – 2017 Confederação Brasileira de Basketball.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois somente o goleiro tem permissão de entrar na área de gol. A área de gol,
que inclui a linha da área de gol, é considerada invadida quando um jogador de quadra a toca com qualquer
parte de seu corpo. A existência de vantagem ou não pelo jogador interfere na penalidade a ser aplicada, mas
não deixa de configurar a invasão da área de gol.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois somente o goleiro tem permissão de entrar na área de gol. A área de gol,
que inclui a linha da área de gol, é considerada invadida quando um jogador de quadra a toca com qualquer
parte de seu corpo. A existência de vantagem ou não pelo jogador interfere na penalidade a ser aplicada, mas
não deixa de configurar a invasão da área de gol.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, e corresponde as definições do jogo de basquetebol.

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: Regras Oficiais de Basquetebol – 2017 Confederação Brasileira de Basketball.

INDEFERIDO

A afirmativa III é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: "A análise do ato didático destaca
uma relação dinâmica entre três elementos: o professor, o aluno e o conteúdo. A partir desses elementos
pode-se fazer algumas perguntas importantes: Para que ensinar? O que ensinar? Quem ensina? Para quem
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RECURSO

22080

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

19

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

INDEFERIDO

21968

20

21977

20

22073

20

22100

20

21544

21

21609

21

21743

21

21775

21

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JUSTIFICATIVA
se ensina? Como ensinar? Sob que condições se ensina? Estas perguntas definem os elementos constitutivos
da didática e formam, de fato, o seu conteúdo."
A afirmativa III é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: "A análise do ato didático destaca
uma relação dinâmica entre três elementos: o professor, o aluno e o conteúdo. A partir desses elementos
pode-se fazer algumas perguntas importantes: Para que ensinar? O que ensinar? Quem ensina? Para quem
se ensina? Como ensinar? Sob que condições se ensina? Estas perguntas definem os elementos constitutivos
da didática e formam, de fato, o seu conteúdo."

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.
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RECURSO

QUESTÃO

21825

21

21965

21

21984

21

22030

21

22039

21

22077

21

22091

21

22103

21

22138

21

22183

21

CARGO
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.
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RECURSO

QUESTÃO

22192

21

22435

21

22475

21

22501

21

21546

22

21781

25

22196

25

22430

25

22431

27

22104

29

CARGO
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: juros simples e compostos.

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA. Vejamos: (26 km / 3 L) * 17 L = 147,33 km.

INDEFERIDO

A afirmativa III é VERDADEIRA. Vejamos: salário R$ 5.788,00 - INSS 11% R$ 636,68 - FGTS 8% R$ 463,04 - IRPF
17% R$ 983,96 = salário líquido R$ 3.704,32.

INDEFERIDO

A afirmativa III é VERDADEIRA. Vejamos: salário R$ 5.788,00 - INSS 11% R$ 636,68 - FGTS 8% R$ 463,04 - IRPF
17% R$ 983,96 = salário líquido R$ 3.704,32.

INDEFERIDO

As questões encontram-se claras e coerentes, abordando o tema previsto em edital.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o autor não fala sobre uma releitura de Kafka.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

21737

30

22440

30

21456

n/i

21567

n/i

21483

1

22455

3

22555

3

21508

3

22381

3

21898

6

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22462

6

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22561

6

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22383

8

22371

9

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois Kafka é o nome de um autor de obras literárias tcheco.

INDEFERIDO

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

DEFERIDO

INDEFERIDO

DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

Os locais de realização das provas objetivas apresentaram as condições adequadas para a aplicação de
avaliação para adultos, atendendo ao disposto no edital, no contrato, no Termo de Referência, nas normas
internas do ADM&TEC e à legislação vigente.
Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.
A assertiva I é VERDADEIRA. O uso do termo "em geral", na assertiva, não exclui as exceções da língua
portuguesa.
A assertiva I é VERDADEIRA. O uso do termo "em geral", na assertiva, não exclui as exceções da língua
portuguesa.

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A questão está clara e coerente, abordando tema previsto em edital (fundamentos da educação infantil).

INDEFERIDO
INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois refere-se a riscos/desafios propostos, complementando com "vencer os
desafios propostos". Assim, a criança deve estar em um ambiente em que possam vencer os desafios
propostos.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois refere-se a riscos/desafios propostos, complementando com "vencer os
desafios propostos". Assim, a criança deve estar em um ambiente em que possam vencer os desafios
propostos.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois refere-se a riscos/desafios propostos, complementando com "vencer os
desafios propostos". Assim, a criança deve estar em um ambiente em que possam vencer os desafios
propostos.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital (fundamentos da educação
infantil).
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "os conteúdos devem evitar priorizar o desenvolvimento das capacidades
expressivas e instrumentais do movimento" torna a assertiva incorreta.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

22506

10

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22575

10

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22156

12

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22377

12

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

21509

12

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22635

13

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22208

13

22368

13

22373

13

22385

13

21884

15

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22639

15

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22187

16

22251

16

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

INDEFERIDO
INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o ensino de matemática na Educação Infantil precisa estimular a resolução
de problemas pela criança. Adicionalmente, ferramentas lúdicas podem complementar este mesmo fim sem
deixar de priorizar a resolução de problemas.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o ensino de matemática na Educação Infantil precisa estimular a resolução
de problemas pela criança. Adicionalmente, ferramentas lúdicas podem complementar este mesmo fim sem
deixar de priorizar a resolução de problemas.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois segundo Fonseca (2008, p.531), o desenvolvimento psicomotor da criança
passa pelas seguintes fases: reflexos, locomoção, preensão, práxia, linguagem falada, linguagem escrita,
sistema perceptivo. Portanto, o sistema perceptivo também está incluso como importante para o
desenvolvimento psicomotor da criança.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois segundo Fonseca (2008, p.531), o desenvolvimento psicomotor da criança
passa pelas seguintes fases: reflexos, locomoção, preensão, práxia, linguagem falada, linguagem escrita,
sistema perceptivo. Portanto, o sistema perceptivo também está incluso como importante para o
desenvolvimento psicomotor da criança.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apesar dos dois conceitos se complementarem, é possível distingui-los.
Ainda, o letramento não é um processo definitivo e categórico, mas sim pautado em um gradiente de
complexidade, cabendo o emprego da palavra "níveis", já que está de acordo com o significado desta.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o letramento desenvolve o uso competente da leitura e da escrita nas
práticas sociais, estando diretamente relacionado com a cultura escrita.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o letramento desenvolve o uso competente da leitura e da escrita nas
práticas sociais, estando diretamente relacionado com a cultura escrita.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o letramento desenvolve o uso competente da leitura e da escrita nas
práticas sociais, estando diretamente relacionado com a cultura escrita.
A questão está clara e coerente, abordando tema previsto em edital (alfabetização e letramento).
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois descreve que as atividades em sala de aula devem ser análogas com as de
um matemático, profissão de referência na disciplina, porém sem tecer que a complexidade deve também ser
a mesma.
A assertiva I é VERDADEIRA, pois a questão defende que seja adotada uma prática de "introduzir as crianças
em um modo próprio de produção de conhecimento" e que as atividades devem ser de certa maneira
ANÁLOGAS às desenvolvidas pelos matemáticos. Assim, essas atividades não devem ser precisamente iguais
às desenvolvidas por matemáticos profissionais, devendo-se guardar as proporções adequadas ao nível de
ensino.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois os hemisférios do cérebro possuem direção oposta sobre a ação no corpo
humano, sendo, portanto, o hemisfério direito responsável pela dominância em um indivíduo canhoto.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois os hemisférios do cérebro possuem direção oposta sobre a ação no corpo
humano, sendo, portanto, o hemisfério direito responsável pela dominância em um indivíduo canhoto.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

21868

16

22387

16

21999

18

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22495

18

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22320

19

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22584

22

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

21903

23

22472

23

22557

23

22590

23

22602

23

21873

24

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

21923

24

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

21927

24

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A questão está clara e coerente, abordando tema previsto em edital (desenvolvimento psicomotor).

INDEFERIDO

A questão está clara e coerente, abordando tema previsto em edital (fundamentos da educação infantil).

INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "e constituem barreiras para novas aprendizagens" torna a assertiva
incorreta. Em paralelo, a afirmativa II também é FALSA, pois os conceitos de meio natural, social e cultural
estão trocados.
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "e constituem barreiras para novas aprendizagens" torna a assertiva
incorreta. Em paralelo, a afirmativa II também é FALSA, pois os conceitos de meio natural, social e cultural
estão trocados.
A questão está clara e coerente, abordando tema previsto em edital (didática geral). Ademais, o texto e suas
interpretações estavam totalmente alinhados com o tópico supracitado presente no edital do certame.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois R$ 981.000 / (13 * 450 * 20) = R$ 8. Se o algarismo anterior ao da casa
decimal que se quer arredondar for maior ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o
arredondamento. Se o número for menor do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e
o número não se altera. Assim, a partir das informações presentes na questão é correto afirmar que o valor
R$ 8 é um arredondamento adequado para o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender
o arredondamento de valores decimais é um aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos
matemáticos avaliados, permeando diversos aspectos dos temas previstos em edital.
A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13, valor que está entre R$
12.872,83 e R$ 12.981,77.
A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13, valor que está entre R$
12.872,83 e R$ 12.981,77.
A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13, valor que está entre R$
12.872,83 e R$ 12.981,77.
A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13, valor que está entre R$
12.872,83 e R$ 12.981,77.
A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13, valor que está entre R$
12.872,83 e R$ 12.981,77.
A afirmativa III É VERDADEIRA, pois foram gastos R$ 7.544,63 com o ouro na obra. Vejamos: 3 cm * 9 cm =
13,5 cm²; 4 cm * 12 cm = 24 cm²; 5 cm * 16 cm = 40 cm². Assim, temos: 13,5 cm² + 24 cm² + 40 cm² = 77,5
cm². Logo, temos: 77,5 cm² * R$ 97,35 por cm² = R$ 7.544,63.
A afirmativa III É VERDADEIRA, pois foram gastos R$ 7.544,63 com o ouro na obra. Vejamos: 3 cm * 9 cm =
13,5 cm²; 4 cm * 12 cm = 24 cm²; 5 cm * 16 cm = 40 cm². Assim, temos: 13,5 cm² + 24 cm² + 40 cm² = 77,5
cm². Logo, temos: 77,5 cm² * R$ 97,35 por cm² = R$ 7.544,63.
A afirmativa III É VERDADEIRA, pois foram gastos R$ 7.544,63 com o ouro na obra. Vejamos: 3 cm * 9 cm =
13,5 cm²; 4 cm * 12 cm = 24 cm²; 5 cm * 16 cm = 40 cm². Assim, temos: 13,5 cm² + 24 cm² + 40 cm² = 77,5
cm². Logo, temos: 77,5 cm² * R$ 97,35 por cm² = R$ 7.544,63.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

21978

24

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22304

24

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22311

24

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22330

24

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22357

24

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22576

24

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22598

24

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22409

29

21521

30

21847

30

21771

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

21788

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

21861

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

21893

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

DEFERIDO

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa III É VERDADEIRA, pois foram gastos R$ 7.544,63 com o ouro na obra. Vejamos: 3 cm * 9 cm =
13,5 cm²; 4 cm * 12 cm = 24 cm²; 5 cm * 16 cm = 40 cm². Assim, temos: 13,5 cm² + 24 cm² + 40 cm² = 77,5
cm². Logo, temos: 77,5 cm² * R$ 97,35 por cm² = R$ 7.544,63.
A afirmativa III É VERDADEIRA, pois foram gastos R$ 7.544,63 com o ouro na obra. Vejamos: 3 cm * 9 cm =
13,5 cm²; 4 cm * 12 cm = 24 cm²; 5 cm * 16 cm = 40 cm². Assim, temos: 13,5 cm² + 24 cm² + 40 cm² = 77,5
cm². Logo, temos: 77,5 cm² * R$ 97,35 por cm² = R$ 7.544,63.
A afirmativa III É VERDADEIRA, pois foram gastos R$ 7.544,63 com o ouro na obra. Vejamos: 3 cm * 9 cm =
13,5 cm²; 4 cm * 12 cm = 24 cm²; 5 cm * 16 cm = 40 cm². Assim, temos: 13,5 cm² + 24 cm² + 40 cm² = 77,5
cm². Logo, temos: 77,5 cm² * R$ 97,35 por cm² = R$ 7.544,63.
A afirmativa III É VERDADEIRA, pois foram gastos R$ 7.544,63 com o ouro na obra. Vejamos: 3 cm * 9 cm =
13,5 cm²; 4 cm * 12 cm = 24 cm²; 5 cm * 16 cm = 40 cm². Assim, temos: 13,5 cm² + 24 cm² + 40 cm² = 77,5
cm². Logo, temos: 77,5 cm² * R$ 97,35 por cm² = R$ 7.544,63.
A afirmativa III É VERDADEIRA, pois foram gastos R$ 7.544,63 com o ouro na obra. Vejamos: 3 cm * 9 cm =
13,5 cm²; 4 cm * 12 cm = 24 cm²; 5 cm * 16 cm = 40 cm². Assim, temos: 13,5 cm² + 24 cm² + 40 cm² = 77,5
cm². Logo, temos: 77,5 cm² * R$ 97,35 por cm² = R$ 7.544,63.
A afirmativa III É VERDADEIRA, pois foram gastos R$ 7.544,63 com o ouro na obra. Vejamos: 3 cm * 9 cm =
13,5 cm²; 4 cm * 12 cm = 24 cm²; 5 cm * 16 cm = 40 cm². Assim, temos: 13,5 cm² + 24 cm² + 40 cm² = 77,5
cm². Logo, temos: 77,5 cm² * R$ 97,35 por cm² = R$ 7.544,63.
A afirmativa III É VERDADEIRA, pois foram gastos R$ 7.544,63 com o ouro na obra. Vejamos: 3 cm * 9 cm =
13,5 cm²; 4 cm * 12 cm = 24 cm²; 5 cm * 16 cm = 40 cm². Assim, temos: 13,5 cm² + 24 cm² + 40 cm² = 77,5
cm². Logo, temos: 77,5 cm² * R$ 97,35 por cm² = R$ 7.544,63.
Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva II é FALSA, pois o nome do escritor Franz Kafka
encontra-se escrito de forma diferente do texto, sendo escrito como "Kakfa" na referida assertiva.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto considera que o protagonista de fato não é louco, mas que aparenta ser.
A afirmativa está relacionada com o que, de fato, o protagonista é (e não com o que aparenta ser).
A afirmativa II é FALSA, pois o texto considera que o protagonista de fato não é louco, mas que aparenta ser.
A afirmativa está relacionada com o que, de fato, o protagonista é (e não com o que aparenta ser).
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

21914

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

21919

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

21925

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

21935

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

21956

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22088

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22097

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22125

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22134

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22160

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22191

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22197

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22298

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

22302

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22326

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22338

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22422

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22452

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22454

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22468

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22482

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22492

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22535

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22547

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22577

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto considera que o protagonista de fato não é louco, mas que aparenta ser.
A afirmativa está relacionada com o que, de fato, o protagonista é (e não com o que aparenta ser).
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

22599

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22601

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

22616

30

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INDEFERIDO

21650

n/i

21454

n/i

21507

n/i

21850

n/i

22126

n/i

22463

n/i

21928

n/i

21424

n/i

22579

n/i

21417

n/i

22232

n/i

21754

9

21889

10

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR (A) DE
ENSINO RELIGIOSO (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
ENSINO RELIGIOSO (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JUSTIFICATIVA
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

INDEFERIDO

A avaliação dos pré-requisitos será feita pela Prefeitura no momento da posse.

INDEFERIDO

O certame foi realizado de acordo com os aspectos legais previstos em edital.

INDEFERIDO

O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso, faltando informar qual
o número completo do documento a ser corrigido.

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A assertiva II é VERDADEIRA a mesma não se refere a "um criador ou ser absoluto". A fé é um conceito que
pode ser atribuído a uma divindade e também a seres não necessariamente divinos. Ou seja, pode-se ter fé
na capacidade de um indivíduo realizar algo, por exemplo. Assim, ter fé em Buda não significa atribuir a Buda
a condição de um deus, e sim creditar nos seus ensinamentos.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a letra da lei (Art. 54, inciso VI do Estatuto da Criança
de Adolescente).
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RECURSO

QUESTÃO

21900

10

21915

10

21742

14

21933

20

21912

21

21802

3

21865

7

21946

7

21951

7

21994

7

CARGO
PROFESSOR (A) DE
ENSINO RELIGIOSO (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
ENSINO RELIGIOSO (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
ENSINO RELIGIOSO (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
ENSINO RELIGIOSO (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
ENSINO RELIGIOSO (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a letra da lei (Art. 54, inciso VI do Estatuto da Criança
de Adolescente).

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a letra da lei (Art. 54, inciso VI do Estatuto da Criança
de Adolescente).

DEFERIDO

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva II é FALSA, pois Mohammed (Maomé,
Muhammad) nasceu em Meca, em 25 de Abril de 571 e faleceu em Medina, em 8 de junho de 632.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é FALSA, pois
trata-se do solo autóctone.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois de acordo com o IBGE, a População Economicamente Ativa (PEA) é composta pelas
pessoas de 10 a 65 anos de idade que foram classificadas como ocupadas ou desocupadas na semana de
referência da pesquisa.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois de acordo com o IBGE, a População Economicamente Ativa (PEA) é composta pelas
pessoas de 10 a 65 anos de idade que foram classificadas como ocupadas ou desocupadas na semana de
referência da pesquisa.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois de acordo com o IBGE, a População Economicamente Ativa (PEA) é composta pelas
pessoas de 10 a 65 anos de idade que foram classificadas como ocupadas ou desocupadas na semana de
referência da pesquisa.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois de acordo com o IBGE, a População Economicamente Ativa (PEA) é composta pelas
pessoas de 10 a 65 anos de idade que foram classificadas como ocupadas ou desocupadas na semana de
referência da pesquisa.
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RECURSO

QUESTÃO

21973

8

21986

8

22651

8

21822

9

21711

10

21874

10

21963

10

21997

10

21564

10

21843

10

CARGO
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a divisão da Geografia em campos de conhecimento da sociedade e da
natureza propicia um aprofundamento temático. A assertiva não afirma que a importância da Geografia no
ensino é superficial.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a divisão da Geografia em campos de conhecimento da sociedade e da
natureza propicia um aprofundamento temático. A assertiva não afirma que a importância da Geografia no
ensino é superficial.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é VERDADEIRA,
pois a divisão da Geografia em campos de conhecimento da sociedade e da natureza, auxilia o
aprofundamento temático dos objetos de estudo de cada campo.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois os planetas que estão mais próximos do sol possuem composição sólida.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois de acordo com o IBGE, a População Economicamente Ativa (PEA) é composta
pelas pessoas de 10 a 65 anos de idade que foram classificadas como ocupadas ou desocupadas na semana
de referência da pesquisa.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois de acordo com o IBGE, a População Economicamente Ativa (PEA) é composta
pelas pessoas de 10 a 65 anos de idade que foram classificadas como ocupadas ou desocupadas na semana
de referência da pesquisa.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois de acordo com o IBGE, a População Economicamente Ativa (PEA) é composta
pelas pessoas de 10 a 65 anos de idade que foram classificadas como ocupadas ou desocupadas na semana
de referência da pesquisa.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois de acordo com o IBGE, a População Economicamente Ativa (PEA) é composta
pelas pessoas de 10 a 65 anos de idade que foram classificadas como ocupadas ou desocupadas na semana
de referência da pesquisa.

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA, de acordo com o Ministério da Educação - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE
GEOGRAFIA - Geografia no ensino fundamental, disponível em: http://bit.ly/2k5yp4F.

INDEFERIDO

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

QUESTÃO

21495

17

21932

20

22243

20

22479

20

22511

20

22638

20

21669

21

22052

21

22164

21

22165

21

CARGO
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA. De acordo com a assertiva, a frase "por vezes permeados de uma visão
utilitarista e imediatista do uso da natureza e dos bens econômicos" se refere aos avanços na tecnologia, nas
ciências e nas artes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.
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RECURSO

QUESTÃO

22280

21

22317

21

22650

21

21571

22

21870

28

21603

28

21620

29

21857

29

21875

30

21662

1

CARGO
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 2.391,00 * ((1 + 3%) ^ 4) = R$ 2.691,09.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o autor se dedica, em boa parte dos trabalhos à escrita, o que revela sua
tendência. Ademais, já trabalhou com os modos populares de apropriação dos textos, os usos domésticos e
profissionais da escrita.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o texto não aborda essa relação, tampouco fala sobre o desenvolvimento da
linguagem oral.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois as temáticas dos trabalhos citados pelo autor surgidas como “inspiradas”
em seu trabalho apresentam questões variadas Isso fica claro no trecho: “Mas alguns investigadores
apreenderam as minhas investigações para trabalharem sobre questões tão variadas como os compromissos
militares, as bifurcações profissionais, a formação dos desportistas, a socialização profissional dos cirurgiões
ou a fabricação social das moças e dos rapazes”.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o autor não fala sobre uma releitura de Kafka.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o entrevistado não diz que a Sociologia tem predileção por trabalhos escritos. A
afirmativa II é FALSA, pois Kafka é o nome de um autor de obras literárias tcheco.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois na época supracitada na questão os Estados Unidos ainda tinham um regime
escravagista, mesmo que não de forma uniforme ao longo do país.
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RECURSO

QUESTÃO

22000

3

22003

3

22049

3

22053

3

22113

3

22237

3

22438

7

21682

10

CARGO
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

DEFERIDO

Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, de acordo com a LEI Nº 185,
DE 14 DE JANEIRO DE 1936, a qual cita o termo "salário mínimo" nos seus artigos 1º e 2º. Assim, o trecho da
assertiva que afirma que o salário mínimo foi criado em 1940 é incorreto.

DEFERIDO

Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, de acordo com a LEI Nº 185,
DE 14 DE JANEIRO DE 1936, a qual cita o termo "salário mínimo" nos seus artigos 1º e 2º. Assim, o trecho da
assertiva que afirma que o salário mínimo foi criado em 1940 é incorreto.

DEFERIDO

Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, de acordo com a LEI Nº 185,
DE 14 DE JANEIRO DE 1936, a qual cita o termo "salário mínimo" nos seus artigos 1º e 2º. Assim, o trecho da
assertiva que afirma que o salário mínimo foi criado em 1940 é incorreto.

DEFERIDO

Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, de acordo com a LEI Nº 185,
DE 14 DE JANEIRO DE 1936, a qual cita o termo "salário mínimo" nos seus artigos 1º e 2º. Assim, o trecho da
assertiva que afirma que o salário mínimo foi criado em 1940 é incorreto.

DEFERIDO

Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, de acordo com a LEI Nº 185,
DE 14 DE JANEIRO DE 1936, a qual cita o termo "salário mínimo" nos seus artigos 1º e 2º. Assim, o trecho da
assertiva que afirma que o salário mínimo foi criado em 1940 é incorreto.

DEFERIDO

Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, de acordo com a LEI Nº 185,
DE 14 DE JANEIRO DE 1936, a qual cita o termo "salário mínimo" nos seus artigos 1º e 2º. Assim, o trecho da
assertiva que afirma que o salário mínimo foi criado em 1940 é incorreto.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, como previsto em gabarito oficial.

INDEFERIDO

A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita características marcantes da Idade Média na Europa sem, no entanto,
determinar a data em que precisamente elas tiveram início ou término. Assim, cabe ao Professor de História
compreender que as características de determinados momentos da história nem sempre possuem um início
ou término bem definidos e, da mesma forma, não ocorrem uniformemente em todas as regiões geográficas.
Como exemplo, pode-se citar o "enfraquecimento comercial", o qual ocorreu gradativamente na Europa. O
crescimento comercial, por sua vez, também ocorreu progressivamente e foi um dos aspectos que
determinou o fim do período conhecido como Idade Média. Assim, como é do entendimento de muitos
historiadores, certas características de determinado momento histórico podem surgir já no momento
anterior. Da mesma forma, certas características medievais foram mantidas por algum tempo em certas
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RECURSO

22493

21695

22056

22352

22367

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

10

PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

INDEFERIDO

11

PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

INDEFERIDO

11

PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

INDEFERIDO

11

PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

INDEFERIDO

11

PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
regiões da Europa mesmo após o término da Idade Média (como o uso de alguns métodos agrícolas, a relação
entre proprietários de terras e os que dela faziam uso, costumes religiosos etc.).
A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita características marcantes da Idade Média na Europa sem, no entanto,
determinar a data em que precisamente elas tiveram início ou término. Assim, cabe ao Professor de História
compreender que as características de determinados momentos da história nem sempre possuem um início
ou término bem definidos e, da mesma forma, não ocorrem uniformemente em todas as regiões geográficas.
Como exemplo, pode-se citar o "enfraquecimento comercial", o qual ocorreu gradativamente na Europa. O
crescimento comercial, por sua vez, também ocorreu progressivamente e foi um dos aspectos que
determinou o fim do período conhecido como Idade Média. Assim, como é do entendimento de muitos
historiadores, certas características de determinado momento histórico podem surgir já no momento
anterior. Da mesma forma, certas características medievais foram mantidas por algum tempo em certas
regiões da Europa mesmo após o término da Idade Média (como o uso de alguns métodos agrícolas, a relação
entre proprietários de terras e os que dela faziam uso, costumes religiosos etc.).
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a questão não restringe as contribuições ao mundo ocidental às artes.
Ademais, cenas do cotidiano grego eram reportadas em várias obras de arte, dividindo espaço com
acontecimentos históricos, religião e mitologia.
A assertiva II é VERDADEIRA, pois em 1787, líderes e representantes das ex-Treze Colónias Britânicas
escreveram a Constituição dos Estados Unidos, que se tornou o pilar central do sistema político dos Estados
Unidos, e centralizou o governo do recém-criado país. Todas as ex-Treze Colónias Britânicas ratificaram a
Constituição americana por volta de 1789, tornando-as assim oficialmente em Estados dos Estados Unidos. A
Constituição Estadunidense instituiu um sistema de colégios eleitorais no país. Em 1789, George Washington,
que fora o líder das forças rebeldes americanas na Revolução Americana de 1776, foi escolhido por
unanimidade pelos membros do colégio eleitoral como o primeiro Presidente dos Estados Unidos. O governo
dos Estados Unidos passou a operar de maneira centralizada ainda em 1789, com capital em Nova Iorque. Um
ano depois, a capital mudou-se para Filadélfia.
A assertiva II é VERDADEIRA, pois em 1787, líderes e representantes das ex-Treze Colónias Britânicas
escreveram a Constituição dos Estados Unidos, que se tornou o pilar central do sistema político dos Estados
Unidos, e centralizou o governo do recém-criado país. Todas as ex-Treze Colónias Britânicas ratificaram a
Constituição americana por volta de 1789, tornando-as assim oficialmente em Estados dos Estados Unidos. A
Constituição Estadunidense instituiu um sistema de colégios eleitorais no país. Em 1789, George Washington,
que fora o líder das forças rebeldes americanas na Revolução Americana de 1776, foi escolhido por
unanimidade pelos membros do colégio eleitoral como o primeiro Presidente dos Estados Unidos. O governo
dos Estados Unidos passou a operar de maneira centralizada ainda em 1789, com capital em Nova Iorque. Um
ano depois, a capital mudou-se para Filadélfia.
A assertiva II é VERDADEIRA, pois em 1787, líderes e representantes das ex-Treze Colónias Britânicas
escreveram a Constituição dos Estados Unidos, que se tornou o pilar central do sistema político dos Estados
Unidos, e centralizou o governo do recém-criado país. Todas as ex-Treze Colónias Britânicas ratificaram a
Constituição americana por volta de 1789, tornando-as assim oficialmente em Estados dos Estados Unidos. A
Constituição Estadunidense instituiu um sistema de colégios eleitorais no país. Em 1789, George Washington,
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RECURSO

22436

22353

21649

22172

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

11

PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

INDEFERIDO

14

PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

INDEFERIDO

A afirmativa I possui um erro de grafia proposital que torna a assertiva FALSA, de acordo com o gabarito oficial.

16

PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

INDEFERIDO

Assertiva II é VERDADEIRA, pois no Antigo Egito prevalecia a crença de que o morto, ao retornar à vida,
precisaria dos seus pertences pessoais, de provisões e outros recursos. Assim, era comum que, junto ao
morto, fossem encontrados móveis, objetos pessoais, alimentos, roupas, joias e outros objetos e pertences
para que ele pudesse vir a ter uma vida equivalente ao seu momento em vida. Assim, os elementos presentes
em sua residência eram enterrados junto a ele.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois "o retorno à vida NÃO aconteceria se o corpo do moribundo fosse conservado"
torna a assertiva incorreta.

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a igualdade, fraternidade e liberdade estão alinhada com os pensamentos
iluministas. A assertiva III é VERDADEIRA, pois o termo "jacobino" designa um membro do clube político
francês revolucionário (Clube dos Jacobinos), cujas reuniões se faziam no antigo convento de frades com o
mesmo nome.

INDEFERIDO

A assertiva III é VERDADEIRA, pois o termo "jacobino" designa um membro do clube político francês
revolucionário (Clube dos Jacobinos), cujas reuniões se faziam no antigo convento de frades com o mesmo
nome.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, dentro da sua finalidade de controlar a contrarrevolução interna e os
opositores externos, o Comitê de Salvação Pública obteve resultados positivos. A assertiva pontua apenas do
ponto de vista da guerra: "mostrou-se um governo de guerra eficaz". Ademais, a questão não afirma que o
referido Comitê foi o mais importante ou o único, mas apenas que foi eficaz.

17

21729

17

22122

17

22255

18

PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JUSTIFICATIVA
que fora o líder das forças rebeldes americanas na Revolução Americana de 1776, foi escolhido por
unanimidade pelos membros do colégio eleitoral como o primeiro Presidente dos Estados Unidos. O governo
dos Estados Unidos passou a operar de maneira centralizada ainda em 1789, com capital em Nova Iorque. Um
ano depois, a capital mudou-se para Filadélfia.
A assertiva II é VERDADEIRA, pois em 1787, líderes e representantes das ex-Treze Colónias Britânicas
escreveram a Constituição dos Estados Unidos, que se tornou o pilar central do sistema político dos Estados
Unidos, e centralizou o governo do recém-criado país. Todas as ex-Treze Colónias Britânicas ratificaram a
Constituição americana por volta de 1789, tornando-as assim oficialmente em Estados dos Estados Unidos. A
Constituição Estadunidense instituiu um sistema de colégios eleitorais no país. Em 1789, George Washington,
que fora o líder das forças rebeldes americanas na Revolução Americana de 1776, foi escolhido por
unanimidade pelos membros do colégio eleitoral como o primeiro Presidente dos Estados Unidos. O governo
dos Estados Unidos passou a operar de maneira centralizada ainda em 1789, com capital em Nova Iorque. Um
ano depois, a capital mudou-se para Filadélfia.
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RECURSO

QUESTÃO

22513

18

22530

18

22522

20

21506

21

22281

21

22354

30

22642

1

21512

3

21727

3

21980

3

21987

3

CARGO
PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
HISTÓRIA (DO 6º AO 9º
ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, dentro da sua finalidade de controlar a contrarrevolução interna e os
opositores externos, o Comitê de Salvação Pública obteve resultados positivos. A assertiva pontua apenas do
ponto de vista da guerra: "mostrou-se um governo de guerra eficaz".

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, dentro da sua finalidade de controlar a contrarrevolução interna e os
opositores externos, o Comitê de Salvação Pública obteve resultados positivos. A assertiva pontua apenas do
ponto de vista da guerra: "mostrou-se um governo de guerra eficaz".

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois texto não postula que a Sociologia prefere ou não prefere abordagens escritas,
apenas discorre sobre o seu processo de pesquisa.

INDEFERIDO

A assertiva II é VERDADEIRA, pois trata-se de uma expressão linguística.

INDEFERIDO

A assertiva I é FALSA, pois o correto é "fried fish" (peixe frito).

INDEFERIDO

A assertiva I é FALSA, pois o correto é "fried fish" (peixe frito).

INDEFERIDO

A assertiva I é FALSA, pois o correto é "fried fish" (peixe frito).

INDEFERIDO

A assertiva I é FALSA, pois o correto é "fried fish" (peixe frito).
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RECURSO

QUESTÃO

22008

6

22010

6

22142

6

22144

7

21579

8

22150

8

21621

12

22152

12

22276

12

21746

16

22154

17

22672

17

22005

18

CARGO
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente a grafia e a tradução da expressão “that comes in useful".

INDEFERIDO

A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente a grafia e a tradução da expressão “that comes in useful".

INDEFERIDO

A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente a grafia e a tradução da expressão “that comes in useful".

INDEFERIDO

A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente a grafia e a tradução da expressão “to come out in the
open”.

INDEFERIDO

A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente a grafia e a tradução da expressão “it came on to rain ".

INDEFERIDO

A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente a grafia e a tradução da expressão “it came on to rain ".

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA, pois cita corretamente a grafia e a tradução da expressão "I know her to be my
friend".

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA, pois cita corretamente a grafia e a tradução da expressão "I know her to be my
friend".

INDEFERIDO

A assertiva II é FALSA, pois o correto é “in the hope of".

INDEFERIDO

A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente a grafia e a tradução da expressão “to take out a licence".

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA, pois cita corretamente a grafia e a tradução da expressão “the photograph has
not come".

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA, pois cita corretamente a grafia e a tradução da expressão “the photograph has
not come".

INDEFERIDO

A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente a grafia e a tradução da expressão “to take something off
one’s hands".
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RECURSO

QUESTÃO

22155

18

21554

20

21516

21

21556

21

21559

21

21910

21

22006

21

22083

21

22085

21

22089

25

22159

27

21577

28

21585

29

CARGO
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente a grafia e a tradução da expressão “to take something off
one’s hands".

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

INDEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.
Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.
Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.
Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.
Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.
Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.
Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.
Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois R$ 5.788,00 - INSS 11% R$ 636,68 - FGTS 8% R$ 463,04 - IRPF 17% R$ 983,96
=
salário
líquido R$ 3.704,32.

INDEFERIDO

A assertiva I é FALSA, pois não há crítica ao trabalho de outros autores.

INDEFERIDO

A assertiva II é FALSA, pois o texto não aborda essa relação, tampouco fala sobre o desenvolvimento da
linguagem oral.

INDEFERIDO

A assertiva II é FALSA, pois o autor não fala sobre uma releitura de Kafka.
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RECURSO

QUESTÃO

22161

30

22007

30

21411

30

22515

2

21670

3

21716

3

22273

3

22275

3

22238

3

22386

3

CARGO
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A assertiva I é FALSA, pois o entrevistado não diz que a Sociologia tem predileção por trabalhos escritos.

INDEFERIDO

A assertiva II é FALSA, pois Kafka é o nome de um autor de obras literárias tcheco.

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A assertiva I é FALSA, pois a sua imaginação dá-lhe a possibilidade de criar, diante dessa insatisfação, o seu
universo, decorrente de uma visão pessoal da realidade. Também o trecho "com grandes proibições" torna a
assertiva falsa.

INDEFERIDO

A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente uma das características da escrita de Lima Barreto.

INDEFERIDO

A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente uma das características da escrita de Lima Barreto.

INDEFERIDO

A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente uma das características da escrita de Lima Barreto.

INDEFERIDO

A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente uma das características da escrita de Lima Barreto.

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

A assertiva I é VERDADEIRA, e a assertiva II é FALSA, sendo, portanto, o gabarito da questão a resposta B. A
questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital (Tema: Conhecimentos
Pedagógicos).
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21593

4

PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA

INDEFERIDO

RECURSO

QUESTÃO

CARGO
JULGAMENTO
JUSTIFICATIVA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
A assertiva I é VERDADEIRA, e a assertiva II é FALSA, sendo, portanto, o gabarito da questão a resposta B. A
LÍNGUA PORTUGUESA
22223
4
INDEFERIDO
questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital (Tema: Conhecimentos
(DO 6º AO 9º ANO DO
Pedagógicos).
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
21824
7
INDEFERIDO
A assertiva I é FALSA, e a assertiva II é VERDADEIRA, sendo, portanto, o gabarito da questão a resposta C.
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
A assertiva II é VERDADEIRA, pois os alunos devem corretamente aplicar a linguagem em ambas as instâncias,
22283
7
INDEFERIDO
(DO 6º AO 9º ANO DO
sendo explicitadas na questão as características de cada instância.
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
A assertiva II é VERDADEIRA, pois os alunos devem corretamente aplicar a linguagem em ambas as instâncias,
22286
7
INDEFERIDO
(DO 6º AO 9º ANO DO
sendo explicitadas na questão as características de cada instância.
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
A assertiva II é VERDADEIRA, pois os alunos devem corretamente aplicar a linguagem em ambas as instâncias,
22288
7
INDEFERIDO
(DO 6º AO 9º ANO DO
sendo explicitadas na questão as características de cada instância.
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
A assertiva II é VERDADEIRA, pois os alunos devem corretamente aplicar a linguagem em ambas as instâncias,
22290
7
INDEFERIDO
(DO 6º AO 9º ANO DO
sendo explicitadas na questão as características de cada instância.
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital (Tema: Conhecimentos
22228
7
INDEFERIDO
(DO 6º AO 9º ANO DO
Pedagógicos).
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
22230
8
INDEFERIDO
A assertiva III é VERDADEIRA, pois cita corretamente uma característica do Realismo.
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
22332
8
INDEFERIDO
A assertiva I é VERDADEIRA, pois cita corretamente as características do Simbolismo.
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
21557
8
INDEFERIDO
A assertiva II é VERDADEIRA, e expõe corretamente as características do Realismo.
LÍNGUA PORTUGUESA
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RECURSO

QUESTÃO

22175

8

21526

9

21826

9

21638

9

22092

9

22178

9

22016

10

21830

21853

CARGO
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A assertiva I é FALSA, e a assertiva II é VERDADEIRA, sendo, portanto, o gabarito da questão a resposta C.

INDEFERIDO

A assertiva I é FALSA, e a assertiva II é VERDADEIRA, sendo, portanto, o gabarito da questão a resposta C.

INDEFERIDO

A assertiva II é VERDADEIRO, pois cita corretamente as qualidades da idealização do índio durante o
Romantismo.

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A assertiva I é FALSA, pois os alunos devem ser capazes de utilizar diferentes registros, incluindo a variedade
linguística formal.

11

PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)

INDEFERIDO

A assertiva I é FALSA, pois para aproximar sua atitude à do cientista, o autor realista busca encarar os fatos
com
objetividade
e
impessoalidade (embora nem sempre consiga), não idealizando a realidade, mas buscando registrá-la, sem
emitir
julgamentos
sobre os fatos ou personagens.

12

PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)

INDEFERIDO

A assertiva I é FALSA, a assertiva II é VERDADEIRA, sendo, portanto, o gabarito da questão a alternativa C.
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RECURSO

QUESTÃO

21832

12

21668

14

21712

14

21528

14

21846

14

21607

16

22480

16

22031

17

22429

17

22605

17

CARGO
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente as características do cultismo, um dos estilos do Barroco.

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA, e a assertiva II é FALSA, sendo, portanto, o gabarito da questão a resposta B.

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA, e a assertiva II é FALSA, sendo, portanto, o gabarito da questão a resposta B.

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os termos utilizados não prejudicam a compreensão geral do sentido da
questão, sendo esta clara e coerente, abordando conteúdo previsto em edital (conhecimentos pedagógicos).

INDEFERIDO

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA. No Arcadismo, observa-se um predomínio da razão sobre os sentimentos. A
literatura orienta-se pela verdade e sinceridade e se preocupa com a satisfação intelectual e lógica do leitor,
antes da emoção. Fonte: LITERATURA BRASILEIRA. Ministério da Educação. Universidade Tecnológica Federal
do Paraná. Gerência de Ensino e Pesquisa. Departamento Acadêmico de Comunicação e Expressão. 2010.
A assertiva I é VERDADEIRA. No Arcadismo, observa-se um predomínio da razão sobre os sentimentos. A
literatura orienta-se pela verdade e sinceridade e se preocupa com a satisfação intelectual e lógica do leitor,
antes da emoção. Fonte: LITERATURA BRASILEIRA. Ministério da Educação. Universidade Tecnológica Federal
do Paraná. Gerência de Ensino e Pesquisa. Departamento Acadêmico de Comunicação e Expressão. 2010.
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RECURSO

QUESTÃO

21770

17

22157

17

22297

17

22432

17

22486

17

21814

17

22325

17

22502

17

22611

18

21642

18

CARGO
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A assertiva II é VERDADEIRA, pois expõe corretamente uma das estratégias didáticas utilizadas para o ensino
da Língua Portuguesa.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital (conhecimentos pedagógicos).

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital (conhecimentos pedagógicos).

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital (conhecimentos pedagógicos).

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital (conhecimentos pedagógicos).

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: conhecimentos pedagógicos.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: conhecimentos pedagógicos.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: conhecimentos pedagógicos.

INDEFERIDO

A assertiva III é FALSA, pois as características são diferentes do que se utilizava na literatura acadêmica da
época.

INDEFERIDO

A assertiva III é FALSA, pois as características são diferentes do que se utilizava na literatura acadêmica da
época.
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RECURSO

QUESTÃO

21871

20

22013

20

22015

20

22044

20

22203

20

22300

20

22301

20

22521

20

22525

20

21532

20

CARGO
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

INDEFERIDO

As afirmativas I, II e III são FALSAS, portanto, o gabarito é letra a).
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RECURSO

QUESTÃO

21498

21

21694

21

22084

21

22093

21

22098

21

22109

21

22147

21

22163

21

22179

21

22310

21

CARGO
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.
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RECURSO

QUESTÃO

22312

21

22313

21

22314

21

22423

21

22484

21

22523

21

22574

21

22622

21

22123

22

21535

23

CARGO
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA, pois R$ 2.391,00 * ((1 + 3%) ^ 4) = R$ 2.691,09. A assertiva II é FALSA, enquanto
a assertiva III é VERDADEIRA.

INDEFERIDO

A assertiva III é FALSA, pois a raiz quadrada de 2.401 é igual a 49.
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RECURSO

QUESTÃO

22181

24

22182

25

21796

27

22050

27

21854

28

21648

28

21856

28

22078

28

22124

28

22308

28

CARGO
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A assertiva I é FALSA, pois não há crítica ao trabalho de outros autores.

INDEFERIDO

A assertiva I é FALSA, pois não há crítica ao trabalho de outros autores.

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA, e está de acordo com o texto.

INDEFERIDO

A assertiva II é FALSA, pois o texto não aborda essa relação, tampouco fala sobre o desenvolvimento da
linguagem oral.

INDEFERIDO

A assertiva II é FALSA, pois o texto não aborda essa relação, tampouco fala sobre o desenvolvimento da
linguagem oral.

INDEFERIDO

A assertiva II é FALSA, pois o texto não aborda essa relação, tampouco fala sobre o desenvolvimento da
linguagem oral.

INDEFERIDO

A assertiva II é FALSA, pois o texto não aborda essa relação, tampouco fala sobre o desenvolvimento da
linguagem oral.

INDEFERIDO

A assertiva II é FALSA, pois o texto não aborda essa relação, tampouco fala sobre o desenvolvimento da
linguagem oral.
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RECURSO

QUESTÃO

22114

30

22510

30

21409

30

21536

30

21429

n/i

21431

n/i

21551

n/i

21651

n/i

22360

n/i

21438

n/i

CARGO
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO
DEFERIDO

JUSTIFICATIVA
Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

INDEFERIDO

A assertiva I é FALSA, pois o entrevistado não diz que a Sociologia tem predileção por trabalhos escritos.

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

As questões encontram-se claras e coerentes, abordando temas de conhecimentos gerais previstos em edital:
Matemática- Área e perímetro (quadrado, retângulo e triângulo). Divisão, multiplicação, soma e subtração.
Fração e porcentagem. Juros simples e compostos. Média e noções de estatística. Raiz quadrada. Regra de
três. Volume, comprimento, massa, pesos e medidas.
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RECURSO

QUESTÃO

21405

n/i

21458

1

21899

1

21913

1

22236

1

22391

2

22609

2

22334

2

22417

2

22529

2

CARGO
PROFESSOR (A) DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(DO 6º AO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO
INDEFERIDO

DEFERIDO

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

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: avaliação da aprendizagem /
conhecimentos pedagógicos

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: avaliação da aprendizagem /
conhecimentos pedagógicos

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o ensino da Matemática deve levar o aluno a resolver problemas com
números naturais e racionais. A assertiva não exclui a possibilidade de serem abordados problemas com
outros números.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o ensino da Matemática deve levar o aluno a resolver problemas com
números naturais e racionais. A assertiva não exclui a possibilidade de serem abordados problemas com
outros números.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: avaliação da aprendizagem /
conhecimentos pedagógicos.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: avaliação da aprendizagem /
conhecimentos pedagógicos.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: avaliação da aprendizagem /
conhecimentos pedagógicos.
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RECURSO

QUESTÃO

21958

5

21905

7

21782

8

21929

10

22667

10

21820

11

22035

11

22082

11

22613

11

21803

11

CARGO
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o volume da garrafa era de 800 ml. Vejamos: Volume do copo: 360 ml.
Complemento do copo: 1/3 * 360= 120 ml. Volume da garrafa: 120 ml / 15% = 800 ml.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: avaliação da aprendizagem /
conhecimentos pedagógicos.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois (café puro / café com leite = 3 / 5), portanto, dividimos (80 / 3 + 5 = 80 / 8 = 10),
com isso, podemos afirmar que o número de pessoas que tomarão café com leite será de (10 x 5 = 50).

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois a maior taxa é 646,51% superior à menor taxa. Vejamos: 3,21 / 0,43 = 7,4651 - 1
= 6,4651 ou 646,51%.

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a redução (desconto) foi de 55%. Vejamos: R$ 100 + 125% = R$ 225. Se R$
225 = 100%, então R$ 100 = 44,44%. Assim, 100% - 44,44% = 55,55%.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a redução (desconto) foi de 55%. Vejamos: R$ 100 + 125% = R$ 225. Se R$
225 = 100%, então R$ 100 = 44,44%. Assim, 100% - 44,44% = 55,55%.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a redução (desconto) foi de 55%. Vejamos: R$ 100 + 125% = R$ 225. Se R$
225 = 100%, então R$ 100 = 44,44%. Assim, 100% - 44,44% = 55,55%.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a redução (desconto) foi de 55%. Vejamos: R$ 100 + 125% = R$ 225. Se R$
225 = 100%, então R$ 100 = 44,44%. Assim, 100% - 44,44% = 55,55%.

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a calculadora pode ser utilizada como estratégia de verificação de
resultados. A assertiva não afirma que esse é o único recurso para verificar resultados.
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RECURSO

QUESTÃO

22458

11

21936

11

21937

11

21501

12

21505

12

21659

12

21807

12

21812

12

22095

12

22266

12

CARGO
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: avaliação da aprendizagem /
conhecimentos pedagógicos

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: avaliação da aprendizagem /
conhecimentos pedagógicos

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA, pois os recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadoras, computadores
e outros materiais precisam estar integrados a situações que levem ao exercício da análise e da reflexão.

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA, pois os recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadoras, computadores
e outros materiais precisam estar integrados a situações que levem ao exercício da análise e da reflexão.

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA, pois os recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadoras, computadores
e outros materiais precisam estar integrados a situações que levem ao exercício da análise e da reflexão.

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA, pois os recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadoras, computadores
e outros materiais precisam estar integrados a situações que levem ao exercício da análise e da reflexão.

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA, pois os recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadoras, computadores
e outros materiais precisam estar integrados a situações que levem ao exercício da análise e da reflexão.

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA, pois os recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadoras, computadores
e outros materiais precisam estar integrados a situações que levem ao exercício da análise e da reflexão.

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA, pois os recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadoras, computadores
e outros materiais precisam estar integrados a situações que levem ao exercício da análise e da reflexão.
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RECURSO

QUESTÃO

22369

12

22393

12

22445

12

22668

12

22048

12

22349

12

22534

12

22537

12

22029

15

21939

15

CARGO
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA, pois os recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadoras, computadores
e outros materiais precisam estar integrados a situações que levem ao exercício da análise e da reflexão.

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA, pois os recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadoras, computadores
e outros materiais precisam estar integrados a situações que levem ao exercício da análise e da reflexão.

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA, pois os recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadoras, computadores
e outros materiais precisam estar integrados a situações que levem ao exercício da análise e da reflexão.

INDEFERIDO

A assertiva I é VERDADEIRA, pois os recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadoras, computadores
e outros materiais precisam estar integrados a situações que levem ao exercício da análise e da reflexão.

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: avaliação da aprendizagem /
conhecimentos pedagógicos.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: avaliação da aprendizagem /
conhecimentos pedagógicos.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: avaliação da aprendizagem /
conhecimentos pedagógicos.

INDEFERIDO

A II é VERDADEIRA, pois os conhecimentos numéricos são construídos e assimilados pelos alunos num
processo dialético, ou seja, num processo construído pelo diálogo e debate.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: avaliação da aprendizagem /
conhecimentos pedagógicos.
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RECURSO

QUESTÃO

21503

15

22034

16

21504

17

21537

17

22102

17

22221

17

22253

17

21940

17

22546

17

21574

18

CARGO
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A afirmativa III é FALSA, pois o trecho "exaurindo a autoestima" torna a assertiva incorreta.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. O termo insolúvel também se aplica a algo não há solução; que não se pode
solucionar. Portanto, trabalhar com situações-problema possibilitará ao aluno reconhecer diferentes funções
da álgebra (como resolver problemas que aritmeticamente não se pode solucionar).

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. O termo insolúvel também se aplica a algo não há solução; que não se pode
solucionar. Portanto, trabalhar com situações-problema possibilitará ao aluno reconhecer diferentes funções
da álgebra (como resolver problemas que aritmeticamente não se pode solucionar).

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. O termo insolúvel também se aplica a algo não há solução; que não se pode
solucionar. Portanto, trabalhar com situações-problema possibilitará ao aluno reconhecer diferentes funções
da álgebra (como resolver problemas que aritmeticamente não se pode solucionar).

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: avaliação da aprendizagem /
conhecimentos pedagógicos.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: avaliação da aprendizagem /
conhecimentos pedagógicos.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o ensino da matemática deve possibilitar ao aluno ampliar os
procedimentos de cálculo, pelo conhecimento de regularidades dos fatos fundamentais, de propriedades das
operações e pela antecipação e verificação de resultados.
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RECURSO

QUESTÃO

21610

19

22553

19

21723

20

21492

20

21520

20

21547

20

21684

20

21726

20

21777

20

21799

20

CARGO
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: didática geral.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: didática geral.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.
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RECURSO

QUESTÃO

21842

20

21862

20

21967

20

21985

20

22047

20

22222

20

22258

20

22333

20

22394

20

22437

20

CARGO
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.
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RECURSO

QUESTÃO

22451

20

22636

20

22374

20

21615

20

22184

20

22350

20

22554

20

21497

21

21502

21

21511

21

CARGO
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

DEFERIDO

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o texto afirma que "professor
e alunos pertencem a grupos sociais," mas não traz qualquer informação que qualifique esses grupos, assim
como não afirma claramente se os referidos grupos sociais são iguais ou diferentes.

INDEFERIDO

A afirmativa III é FALSA, pois o texto não fala que as notícias, as mídias digitais, as novas tecnologias, a
interculturalidade e o orçamento escolar são as principais estratégias utilizadas pelo professor para prover o
conhecimento ao aluno.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: didática geral.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: didática geral.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: didática geral.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: didática geral.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.
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RECURSO

QUESTÃO

21529

21

21562

21

21686

21

21700

21

21701

21

21707

21

21730

21

21738

21

21751

21

21784

21

CARGO
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.
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RECURSO

QUESTÃO

21790

21

21793

21

21794

21

21795

21

21813

21

21818

21

21872

21

21878

21

21895

21

21897

21

CARGO
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.
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RECURSO

QUESTÃO

21906

21

21921

21

21981

21

21983

21

22024

21

22046

21

22072

21

22106

21

22112

21

22195

21

CARGO
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.
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RECURSO

QUESTÃO

22219

21

22227

21

22252

21

22269

21

22284

21

22294

21

22296

21

22327

21

22336

21

22346

21

CARGO
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.
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RECURSO

QUESTÃO

22351

21

22384

21

22390

21

22395

21

22407

21

22424

21

22450

21

22514

21

22541

21

22549

21

CARGO
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.
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RECURSO

QUESTÃO

22570

21

22572

21

22607

21

22629

21

22396

23

21744

23

22399

24

21882

24

21665

25

21776

25

CARGO
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

DEFERIDO

Questão anulada A assertiva I é FALSA quando se considera o regime de juros simples (R$ 10.661,92) e
VERDADEIRA quando se considera o regime de juros compostos (R$ 11.431,84). Assim, diante da possibilidade
de duas respostas para a questão, a banca decidiu anular a mesma.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA. Vejamos: R$ 4.519,00 * ((1 + 5%) ^ 6) = R$ 6.055,89. A afirmativa II é FALSA. Vejamos:
R$ 10.077,00 * ((1 + 11%) ^ 3) = R$ 13.781,62. A afirmativa III é FALSA, pois a raiz quadrada de 2.401 é igual a
49.

INDEFERIDO

Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 30 é a letra a) "Nenhuma afirmativa está correta.".

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: (R$ 42.880,00 + R$ 38.760,00 + R$ 51.200,00 + R$ 62.300,00 + R$
55.320,00) / 5 = R$ 50.092,00. Portanto, o gabarito é letra b) "Apenas uma afirmativa está correta".

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois 120 adultos consumiram os comprimidos. Vejamos: 450 * 20% = 90 comprimidos
foram consumidos por crianças. Assim, temos: 450 – 90 = 360 comprimidos foram consumidos por adultos.
Logo, temos: 360 / 3 = 120 adultos tomaram o remédio. A afirmativa III é FALSA. Vejamos: R$ 9.237,00 - R$
12,55 - R$ 34,20 - R$ 9,85 - R$ 7,55 - R$ 15,35 = R$ 9.157,50.

INDEFERIDO

A afirmativa III é VERDADEIRA. Vejamos: salário R$ 5.788,00 - INSS 11% R$ 636,68 - FGTS 8% R$ 463,04 - IRPF
17% R$ 983,96 = salário líquido R$ 3.704,32.

INDEFERIDO

A afirmativa III é VERDADEIRA. Vejamos: salário R$ 5.788,00 - INSS 11% R$ 636,68 - FGTS 8% R$ 463,04 - IRPF
17% R$ 983,96 = salário líquido R$ 3.704,32.
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RECURSO

QUESTÃO

21930

25

22151

25

22551

25

21823

27

22020

27

22115

27

22205

27

22193

27

22119

28

22671

28

CARGO
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A afirmativa III é VERDADEIRA. Vejamos: salário R$ 5.788,00 - INSS 11% R$ 636,68 - FGTS 8% R$ 463,04 - IRPF
17% R$ 983,96 = salário líquido R$ 3.704,32.

INDEFERIDO

A afirmativa III é VERDADEIRA. Vejamos: salário R$ 5.788,00 - INSS 11% R$ 636,68 - FGTS 8% R$ 463,04 - IRPF
17% R$ 983,96 = salário líquido R$ 3.704,32.

INDEFERIDO

A afirmativa III é VERDADEIRA. Vejamos: salário R$ 5.788,00 - INSS 11% R$ 636,68 - FGTS 8% R$ 463,04 - IRPF
17% R$ 983,96 = salário líquido R$ 3.704,32.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois não há crítica ao trabalho de outros autores.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois não há crítica ao trabalho de outros autores.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois não há crítica ao trabalho de outros autores.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois não há crítica ao trabalho de outros autores.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois não há crítica ao trabalho de outros autores.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o autor se dedica, em boa parte dos trabalhos à escrita, o que revela sua
tendência. Ademais, já trabalhou com os modos populares de apropriação dos textos, os usos domésticos e
profissionais da escrita.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o autor se dedica, em boa parte dos trabalhos à escrita, o que revela sua
tendência. Ademais, já trabalhou com os modos populares de apropriação dos textos, os usos domésticos e
profissionais da escrita.
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RECURSO

QUESTÃO

21627

29

22043

29

22121

29

22272

29

22376

29

22211

30

22620

30

21485

30

22194

30

21944

n/i

CARGO
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA (DO 6º AO
9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o autor não fala sobre uma releitura de Kafka.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o autor não fala sobre uma releitura de Kafka.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o autor não fala sobre uma releitura de Kafka.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o autor não fala sobre uma releitura de Kafka.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o autor não fala sobre uma releitura de Kafka.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o entrevistado não diz que a Sociologia tem predileção por trabalhos escritos.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o entrevistado não diz que a Sociologia tem predileção por trabalhos escritos.

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o entrevistado não diz que a Sociologia tem predileção por trabalhos escritos.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.
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RECURSO

QUESTÃO

22562

1

22564

1

21419

1

21410

1

21427

1

21428

1

21439

1

22118

1

21560

2

21753

2

22461

2

22348

2

22418

2

CARGO
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza aguardar a divulgação dor resultado preliminar

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "o desenvolvimento da autonomia INDEPENDE de suportes materiais,
intelectuais e emocionais" torna a assertiva incorreta.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "o desenvolvimento da autonomia INDEPENDE de suportes materiais,
intelectuais e emocionais" torna a assertiva incorreta.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "o desenvolvimento da autonomia INDEPENDE de suportes materiais,
intelectuais e emocionais" torna a assertiva incorreta.

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares Nacionais Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais).

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares Nacionais Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais).
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RECURSO

QUESTÃO

21440

2

21578

4

21766

5

21909

6

22242

6

22497

6

22563

6

22621

6

21513

7

21858

7

22001

7

22186

7

22210

7

CARGO
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares Nacionais Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais).

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho, "mas NÃO como são usados" torna a assertiva incorreta.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho, "mas NÃO como são usados" torna a assertiva incorreta.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho, "mas NÃO como são usados" torna a assertiva incorreta.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho, "mas NÃO como são usados" torna a assertiva incorreta.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho, "mas NÃO como são usados" torna a assertiva incorreta.

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares Nacionais Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais).

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares Nacionais Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais).

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares Nacionais Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais).

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares Nacionais Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais).

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares Nacionais Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais).
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RECURSO

QUESTÃO

22215

7

22244

7

22299

7

22339

7

22428

7

22543

7

22587

7

22589

7

22597

7

21580

9

21525

10

22420

10

22604

10

CARGO
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares Nacionais Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais).

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares Nacionais Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais).

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares Nacionais Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais).

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares Nacionais Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais).

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares Nacionais Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais).

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares Nacionais Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais).

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares Nacionais Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais).

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares Nacionais Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais).

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares Nacionais Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais).

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o conceito de escrever relaciona-se com a representação através de
palavras, caracteres, sinais gráficos, e não se restringe apenas às hipóteses em que se utiliza lápis e caneta.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o uso dos materiais escolares como borracha e corretivo inclui uma
habilidade motora específica, que exige conhecimento e treinamento, já que no processo de escrita também
é preciso saber como apagar.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as atividades desenvolvidas no âmbito escolar devem levar o estudante a
compreender a desigualdade social como um problema de todos e como uma realidade PASSÍVEL de
mudanças (que pode ser mudada).
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RECURSO

QUESTÃO

22655

10

22656

10

22212

11

22059

12

22176

12

21654

12

21855

12

22012

12

22225

12

22403

12

22476

12

22494

13

22214

15

CARGO
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois estimular o aluno a perceber-se dependente do ambiente possibilita que
ele contribua de forma ativa para a melhoria do meio ambiente.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "desenvolver a capacidade de aderir a toda discriminação baseada em
diferenças de raça/etnia" torna a assertiva incorreta.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "desenvolver a capacidade de aderir a toda discriminação baseada em
diferenças de raça/etnia" torna a assertiva incorreta.

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares NacionaisPluralidade Cultural- Ministério da Educação).

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares NacionaisPluralidade Cultural- Ministério da Educação).

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares NacionaisPluralidade Cultural- Ministério da Educação).

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares NacionaisPluralidade Cultural- Ministério da Educação).

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares NacionaisPluralidade Cultural- Ministério da Educação).

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares NacionaisPluralidade Cultural- Ministério da Educação).

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "e compreenda que diferentes grupos humanos não produzem diferentes
formas de organização político-social e econômica" torna a assertiva incorreta.

INDEFERIDO

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Parâmetros Curriculares Nacionais Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais).
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RECURSO

QUESTÃO

22132

19

21773

19

22129

19

22135

20

22136

20

22278

21

CARGO
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital: didática geral.

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital: didática geral.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital: didática geral.

INDEFERIDO

O recurso não se aplica à referida questão.

21523

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

21768

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

21942

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

22235

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

22241

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

22247

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

22292

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

22328

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

22389

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um

Página 85 de 103 | PREFEITURA DE TEOTÔNIO VILELA (AL) • RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS

RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

22441

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

22467

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

22489

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

22542

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

22544

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

22548

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

22550

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

22552

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

22559

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

22566

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

22606

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

22612

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

22618

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

22623

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

22637

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

22116

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

22666

22

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.
A assertiva III é VERDADEIRA, pois se o algarismo anterior ao da casa decimal que se quer arredondar for maior
ou igual a 5, deve-se aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor
do que 5, deve-se retirar as casas decimais que não interessam, e o número não se altera. Assim, a partir das
informações presentes na questão é correto afirmar que o valor R$ 8 é um arredondamento adequado para
o resultado da questão. Ademais, a capacidade de compreender o arredondamento de valores decimais é um
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RECURSO

QUESTÃO

21894

22

21561

23

21631

23

21666

23

21765

23

21833

23

21867

23

21879

23

22110

23

22117

23

22282

23

22318

23

CARGO

PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA
aspecto inerente ao tema da questão e aos conhecimentos matemáticos avaliados, permeando diversos
aspectos dos temas previstos em edital.

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13.
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RECURSO

QUESTÃO

22453

23

22465

23

22580

23

22634

23

22640

23

21876

24

22343

24

21617

25

22483

25

21598

25

22505

26

22359

26

22434

28

CARGO
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13.

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 8.405,00 * ((1 + 9%) ^ 5) = R$ 12.932,13.

INDEFERIDO

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois foram gastos R$ 7.544,63 com o ouro na obra. Vejamos: 3 cm * 9 cm =
13,5 cm²; 4 cm * 12 cm = 24 cm²; 5 cm * 16 cm = 40 cm². Assim, temos: 13,5 cm² + 24 cm² + 40 cm² = 77,5
cm². Logo, temos: 77,5 cm² * R$ 97,35 por cm² = R$ 7.544,63.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: área e perímetro (quadrado,
retângulo e triângulo).

INDEFERIDO

A afirmativa III é FALSA. Vejamos: R$ 9.106,00 * ((1 + 10%) ^ 4) = R$ 13.332,09.

INDEFERIDO

A afirmativa III é FALSA. Vejamos: R$ 9.106,00 * ((1 + 10%) ^ 4) = R$ 13.332,09.

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a família passa a excluir Gregor depois da metamorfose, quando ele não
consegue mais trabalhar.

INDEFERIDO

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é VERDADEIRA,
pois, de acordo com o texto, Gregor se transforma em um inseto e perde seu valor diante da família.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não aponta que a família de Gregor investiu em trabalho exaustivo após a
metamorfose sofrida por ele.
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RECURSO

QUESTÃO

22444

28

22508

28

21755

28

22512

29

21834

29

22673

29

22470

29

22402

29

21652

30

21664

30

21675

30

21713

30

21758

30

CARGO
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não aponta que a família de Gregor investiu em trabalho exaustivo após a
metamorfose sofrida por ele.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não aponta que a família de Gregor investiu em trabalho exaustivo após a
metamorfose sofrida por ele.

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o início do texto é justamente o clímax, a metamorfose de Gregor Samsa.

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o texto não diz que ele decidiu abandonar a função de provedor da família.

DEFERIDO

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A grafia do nome do autor (Kakfa) torna a assertiva II FALSA,
em comparação com o texto.

DEFERIDO

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A grafia do nome do autor (Kakfa) torna a assertiva II FALSA,
em comparação com o texto.

DEFERIDO

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A grafia do nome do autor (Kakfa) torna a assertiva II FALSA,
em comparação com o texto.

DEFERIDO

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A grafia do nome do autor (Kakfa) torna a assertiva II FALSA,
em comparação com o texto.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
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RECURSO

QUESTÃO

21786

30

21848

30

21864

30

21955

30

21959

30

22004

30

22032

30

22033

30

22036

30

22037

30

22042

30

22051

30

22108

30

CARGO
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

JULGAMENTO
INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
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RECURSO

QUESTÃO

22120

30

22158

30

22185

30

22199

30

22200

30

22201

30

22204

30

22254

30

22285

30

22306

30

22322

30

22324

30

22355

30

CARGO
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

JULGAMENTO
INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
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RECURSO

QUESTÃO

22398

30

22404

30

22405

30

22408

30

22442

30

22447

30

22485

30

22488

30

22490

30

22500

30

22527

30

22528

30

22533

30

CARGO
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

JULGAMENTO
INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
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RECURSO

QUESTÃO

22545

30

22558

30

22560

30

22567

30

22568

30

22569

30

22596

30

22603

30

22610

30

22615

30

22617

30

22625

30

22626

30

CARGO
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

JULGAMENTO
INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
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RECURSO

QUESTÃO

22627

30

22630

30

22631

30

22633

30

22644

30

22660

30

22670

30

21477

30

21594

30

22260

n/i

21460

n/i

22291

n/i

22619

n/i

CARGO
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

JULGAMENTO
INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.
A assertiva I é FALSA, pois há uma extrapolação. A expressão utilizada entre parênteses se refere aos
problemas psicológicos enfrentados por Gregor. Assim, o uso do vocábulo "doenças" e o trecho "ratifica a
tese de que o valor do ser humano está ligado ao que ele produz e às aparências" tornam a assertiva incorreta.

INDEFERIDO

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

INDEFERIDO

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

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.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.
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RECURSO

QUESTÃO

JULGAMENTO

22

CARGO
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1º AO
5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PSICÓLOGO (A)

22071

n/i

21459

n/i

21869
22406

25

PSICÓLOGO (A)

INDEFERIDO

21916

28

PSICÓLOGO (A)

INDEFERIDO

21887

29

PSICÓLOGO (A)

DEFERIDO

21950

29

PSICÓLOGO (A)

DEFERIDO

22127

29

PSICÓLOGO (A)

DEFERIDO

22413

29

PSICÓLOGO (A)

DEFERIDO

22654

2

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

21496

4

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

21533

4

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

21534

4

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

DEFERIDO

INDEFERIDO
INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.
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.
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 22 é a letra b) "A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa".
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois as áreas somadas representam: triângulo A 1.513 m² + triângulo B 2.047,5
m² + triângulo C 2.604 m² = 6164,5 m².
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não diz que o autor preteriu (negou) a historiografia.
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
Novo gabarito da questão 4: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. Novo gabarito da questão 10: b) A
afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva I da questão 4 e a assertiva II da questão 10 são FALSAS,
pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira
etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos,
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três
anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

21904

4

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

22257

4

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

22259

4

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

22464

4

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

22481

4

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

22496

4

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

JUSTIFICATIVA
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

22503

4

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

22517

4

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

22594

4

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

22657

4

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

21499

10

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

21922

10

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

22261

10

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

JUSTIFICATIVA
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva I é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

22262

10

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

22473

10

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

22498

10

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

22504

10

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

22518

10

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

21960

17

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

INDEFERIDO

22264

26

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

INDEFERIDO

22265

26

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois a LDB (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois questões como o respeito e a abertura de espaço para o “pensar diferente”
devem ser enfrentadas pela gestão democrática. O termo "enfrentadas", no contexto da assertiva, reforça a
ideia de que a gestão democrática deve dar atenção a essas questões.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a obra tem sua primeira publicação em 1936 e introduz os conceitos de
patrimonialismo e burocracia.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a obra tem sua primeira publicação em 1936 e introduz os conceitos de
patrimonialismo e burocracia.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

22268

29

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

DEFERIDO

22270

30

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR

INDEFERIDO

21486

1

VIGILANTE

INDEFERIDO

21653

1

VIGILANTE

INDEFERIDO

22076

3

VIGILANTE

DEFERIDO

22166

3

VIGILANTE

INDEFERIDO

22074

3

VIGILANTE

DEFERIDO

21677

3

VIGILANTE

DEFERIDO

22168

4

VIGILANTE

INDEFERIDO

21880

5

VIGILANTE

INDEFERIDO

22021

11

VIGILANTE

INDEFERIDO

21612

14

VIGILANTE

INDEFERIDO

22531

19

VIGILANTE

INDEFERIDO

22025

20

VIGILANTE

INDEFERIDO

21407

22

VIGILANTE

INDEFERIDO

22536

23

VIGILANTE

INDEFERIDO

22538

24

VIGILANTE

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o texto fala em "leis
objetivas e imparciais".
A afirmativa I é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: “Alguns números mostram a fraqueza
do comércio do Brasil: neste ano, por exemplo, as exportações recuaram 5,9%, influenciadas pela redução de
preços das commodities (produtos básicos, como soja e minério de ferro) e pela crise na Argentina. No mesmo
período, as importações caíram 3,4% por conta da fraqueza da economia brasileira (...)".
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o trecho "ela lei
determina" torna a assertiva incorreta.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o trecho "ela lei
determina" torna a assertiva incorreta.
Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II é FALSA, pois o trecho "ela lei
determina" torna a assertiva incorreta.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A afirmativa II é FALSA, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente não veda a primazia de receber proteção
ou socorro em caso de acidente ou de violência de qualquer tipo. (Art. 4º, parágrafo único, a) da Lei Nº
8.069/90).
A afirmativa I é FALSA, pois deve-se cobrir com uma gaze limpa ou curativo adequado. A afirmativa II é FALSA,
pois deve o servidor público qualificar-se com vistas à melhoria do exercício de suas funções, principalmente
quando tenha por escopo a realização do bem comum.
A afirmativa III é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: "Cada pessoa definirá qual o melhor
horário para fazer isso, o importante é que esse momento de planejamento entre na sua rotina."
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
A afirmativa II é FALSA. Vejamos: 11 m * 23 m * 59 m = 14.927 m³.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as dimensões iniciais são: sala A = 6,5 m ou 42,25 m²; sala B = 8,3 m ou
68,89 m²; sala C = 7,7 m ou 59,29 m². Após a reforma, temos as seguintes dimensões: sala A = 42,25 m² (área
inalterada); sala B = 110,22 m² (área 60% maior); sala C = 71,15 m² (área 20% maior). Assim, a área final é:
42,25 m² + 110,22 m² + 71,15 m² = 223,62 m².
A afirmativa I é VERDADEIRA. Vejamos: (R$ 335.800,00 + R$ 412.780,00 + R$ 289.100,00 + R$ 234.000,00 +
R$ 308.400,00) / 5 = R$ 316.016,00. A afirmativa II é VERDADEIRA, pois cada pedaço possui 0,1633 kg.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

21543

25

VIGILANTE

INDEFERIDO

21531

26

VIGILANTE

INDEFERIDO

21614

26

VIGILANTE

INDEFERIDO

21672

26

VIGILANTE

INDEFERIDO

22202

26

VIGILANTE

INDEFERIDO

21549

27

VIGILANTE

INDEFERIDO

21618

27

VIGILANTE

INDEFERIDO

21673

27

VIGILANTE

INDEFERIDO

21815

27

VIGILANTE

INDEFERIDO

22365

27

VIGILANTE

INDEFERIDO

22370

29

VIGILANTE

INDEFERIDO

22028

29

VIGILANTE

INDEFERIDO

21581

30

VIGILANTE

INDEFERIDO

21810

30

VIGILANTE

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
Vejamos: 2,45 kg / 5 amigos = 0,49 kg / 3 partes = 0,1633 kg. A afirmativa III é VERDADEIRA, pois serão gastos
R$ 13.475,00 com a mudança da grama. Vejamos: campo A = 3m * 9m = 27m²; campo B = 12,5m * 18m = 225
m²; campo C = 9,5m * 14m = 133 m². Total: 27 m² + 225 m² + 133 m² = 385 m² * R$ 35 = R$ 13.475,00.
A afirmativa II é VERDADEIRA. Vejamos: R$ 6.781,00 * ((1 + 7%) ^ 7) = R$ 10.888,80.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto “fala” sobre a ação de interação do agente. A interação é mediada
pelo texto num contexto determinado de ação.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto “fala” sobre a ação de interação do agente. A interação é mediada
pelo texto num contexto determinado de ação.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto “fala” sobre a ação de interação do agente. A interação é mediada
pelo texto num contexto determinado de ação.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto “fala” sobre a ação de interação do agente. A interação é mediada
pelo texto num contexto determinado de ação.
A afirmativa I é FALSA, pois o autor diz que é o ambiente social que atribui aos agentes intenções. E as
avaliações sociais fazem com que os agentes construam para si mesmos representações das modalidades de
sua contribuição para a atividade do grupo; ele constrói para si, dessa maneira, representações de fins, de
intenções e de razões que definem sua consciência da ação.
A afirmativa I é FALSA, pois o autor diz que é o ambiente social que atribui aos agentes intenções. E as
avaliações sociais fazem com que os agentes construam para si mesmos representações das modalidades de
sua contribuição para a atividade do grupo; ele constrói para si, dessa maneira, representações de fins, de
intenções e de razões que definem sua consciência da ação.
A afirmativa I é FALSA, pois o autor diz que é o ambiente social que atribui aos agentes intenções. E as
avaliações sociais fazem com que os agentes construam para si mesmos representações das modalidades de
sua contribuição para a atividade do grupo; ele constrói para si, dessa maneira, representações de fins, de
intenções e de razões que definem sua consciência da ação.
A afirmativa I é FALSA, pois o autor diz que é o ambiente social que atribui aos agentes intenções. E as
avaliações sociais fazem com que os agentes construam para si mesmos representações das modalidades de
sua contribuição para a atividade do grupo; ele constrói para si, dessa maneira, representações de fins, de
intenções e de razões que definem sua consciência da ação.
A afirmativa I é FALSA, pois o autor diz que é o ambiente social que atribui aos agentes intenções. E as
avaliações sociais fazem com que os agentes construam para si mesmos representações das modalidades de
sua contribuição para a atividade do grupo; ele constrói para si, dessa maneira, representações de fins, de
intenções e de razões que definem sua consciência da ação.
A afirmativa I é FALSA, pois o autor não aborda a visão de “esvaziamento” (catarse).
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital.
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não traz essa ideia. A visão sobre os textos é a de que eles são sequências
organizadas de comportamentos verbais, orais ou escritos.
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não traz essa ideia. A visão sobre os textos é a de que eles são sequências
organizadas de comportamentos verbais, orais ou escritos.
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RECURSO

QUESTÃO

CARGO

JULGAMENTO

21819

30

VIGILANTE

INDEFERIDO

22027

30

VIGILANTE

INDEFERIDO

21408

30

VIGILANTE

INDEFERIDO

21550

30

VIGILANTE

INDEFERIDO

21706

30

VIGILANTE

INDEFERIDO

21901

30

VIGILANTE

INDEFERIDO

22014

30

VIGILANTE

INDEFERIDO

22038

30

VIGILANTE

INDEFERIDO

21480

n/i

VIGILANTE

INDEFERIDO

22040

n/i

VIGILANTE

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não traz essa ideia. A visão sobre os textos é a de que eles são sequências
organizadas de comportamentos verbais, orais ou escritos.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o autor afirma que “é o ambiente social que atribui aos agentes intenções,
razões, fins, etc.”.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por
parte da banca.
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