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ESTADO DE ALAGOAS • PREFEITURA DE MATA GRANDE 

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

EDITAL Nº 01/2019, PUBLICADO EM 21 DE OUTUBRO DE 2019 

 
O Instituto ADM&TEC, após analisar e julgar os recursos submetidos pelos (as) candidatos (as) através do formulário eletrônico específico para esse fim no período determinado em edital, 
apresenta abaixo as respostas aos recursos das provas objetivas. 
 

ID CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

27844 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o conceito de estoque zero está relacionado à definição de metas de redução dos 
níveis de estoque para próximo do zero. 

27729 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

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

27712 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
9 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "determina todos os princípios... que são: a moralidade, a publicidade e a 
eficiência" torna a assertiva incorreta, pois esses são apenas alguns dos princípios, não todos. 

27847 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
9 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "determina todos os princípios... que são: a moralidade, a publicidade e a 
eficiência" torna a assertiva incorreta, pois esses são apenas alguns dos princípios, não todos. 

27849 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "exceto as duas referências... os valores entre as células A3 e A5" torna a assertiva 
incorreta, visto que no Excel ele inclui as referências. 

28145 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "O operador < (sinal de menor 
que) é utilizado para definir uma condição de que um valor é menor do que outro. Por exemplo: “= A1 < B1”." 

28151 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "O operador > (sinal de maior que) 
é utilizado para definir uma condição de que um valor é maior do que outro. Por exemplo: “= A1 > B1”." 

27850 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
15 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o trecho “tolheu os direitos e as garantias” torna a assertiva incorreta. 

27667 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
16 INDEFERIDO 

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

27672 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
16 INDEFERIDO 

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

27706 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
22 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a relação entre as figuras é dada por: {[(22 * 13) / (8 * 15)] - 1} * 100 = [(286 / 120) 
- 1] * 100 = 138,33...%. 

28118 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
22 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a relação entre as figuras é dada por: {[(22 * 13) / (8 * 15)] - 1} * 100 = [(286 / 120) 
- 1] * 100 = 138,33...%. 

27863 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho: "evitar adquirir ações de empresas que adotam medidas sustentáveis ou 
ambientalmente corretas" torna a assertiva incorreta. 

27861 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho: "todas essas informações são ignoradas quando se decide investir nas ações de 
uma empresa ambientalmente sustentável, pois o interesse do investidor não é obter lucro, e sim apoiar a 
preservação da natureza" torna a assertiva incorreta. A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "é análogo a que se pode 
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encontrar no Brasil" torna a assertiva incorreta. Também o trecho "esse sistema tem ajudado empresas de todos os 
tamanhos a conquistar mais clientes e desenvolver produtos com menores taxas de falha" é falso, pois não encontra 
uma informação equivalente no texto. 

27862 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho: "todas essas informações são ignoradas quando se decide investir nas ações de 
uma empresa ambientalmente sustentável, pois o interesse do investidor não é obter lucro, e sim apoiar a 
preservação da natureza" torna a assertiva incorreta. A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "é análogo a que se pode 
encontrar no Brasil" torna a assertiva incorreta. Também o trecho "esse sistema tem ajudado empresas de todos os 
tamanhos a conquistar mais clientes e desenvolver produtos com menores taxas de falha" é falso, pois não encontra 
uma informação equivalente no texto. 

27724 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

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

27646 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
n/i INDEFERIDO 

Recurso indeferido, candidato deve enviar e-mail para o ADM&TEC com frente e verso do seu documento de 
identidade, solicitando no corpo do e-mail que os dados sejam corrigidos. 

27759 
AGENTE COMUNITÁRIO 

(A) DE SAÚDE 
n/i INDEFERIDO 

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

27894 

AGENTE COMUNITÁRIO 
(A) DE SAÚDE (POSTO DE 
SAÚDE URBANO I) (ÁREA 

1) 

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

27591 

AGENTE COMUNITÁRIO 
(A) DE SAÚDE (POSTO DE 
SAÚDE URBANO II) (ÁREA 

2) 

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

27763 

AGENTE COMUNITÁRIO 
(A) DE SAÚDE (POSTO DE 
SAÚDE URBANO II) (ÁREA 

4) 

2 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: HIV/AIDS. 

28093 

AGENTE COMUNITÁRIO 
(A) DE SAÚDE (POSTO DE 
SAÚDE URBANO II) (ÁREA 

4) 

14 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto "O Estatuto é fruto de uma 
construção coletiva, que envolveu parlamentares, governo, movimentos sociais, pesquisadores, instituições de 
defesa dos direitos da criança e do adolescente, organismos internacionais, instituições e lideranças religiosas, entre 
outras partes interessadas." 

27673 

AGENTE COMUNITÁRIO 
(A) DE SAÚDE (POSTO DE 
SAÚDE URBANO II) (ÁREA 

4) 

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

27817 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
n/i INDEFERIDO 

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

28175 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
n/i INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por parte da 
banca. 
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27695 ASSISTENTE SOCIAL 2 DEFERIDO 

Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II da questão 2 da prova para o cargo de 
ASSISTENTE SOCIAL do concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a alienação parental refere-se 
à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente direcionada para que a criança ou adolescente 
REPUDIE o genitor ou que cause PREJUÍZO ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. 

27705 ASSISTENTE SOCIAL 2 DEFERIDO 

Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II da questão 2 da prova para o cargo de 
ASSISTENTE SOCIAL do concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a alienação parental refere-se 
à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente direcionada para que a criança ou adolescente 
REPUDIE o genitor ou que cause PREJUÍZO ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. A assertiva I, 
no entanto, permanece VERDADEIRA, de acordo com o disposto no Art. 6º da lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, a qual determina que "A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema 
descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (Suas)". Assim, a proposição de que 
o CRAS é uma unidade pública estatal descentralizada da política de assistência social, pois de fato o CRAS e o CREAS 
são representações dessa descentralização. 

28084 ASSISTENTE SOCIAL 2 DEFERIDO 

Novo gabarito: b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. A assertiva II da questão 2 da prova para o cargo de 
ASSISTENTE SOCIAL do concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a alienação parental refere-se 
à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente direcionada para que a criança ou adolescente 
REPUDIE o genitor ou que cause PREJUÍZO ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. 

27600 ASSISTENTE SOCIAL 2 INDEFERIDO 

A assertiva I permanece VERDADEIRA, de acordo com o disposto no Art. 6º da lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, a qual determina que "A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema 
descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (Suas)". Assim, a proposição de que 
o CRAS é uma unidade pública estatal descentralizada da política de assistência social, pois de fato o CRAS e o CREAS 
são representações dessa descentralização. 

28058 ASSISTENTE SOCIAL 2 INDEFERIDO 

A assertiva I permanece VERDADEIRA, de acordo com o disposto no Art. 6º da lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, a qual determina que "A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema 
descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (Suas)". Assim, a proposição de que 
o CRAS é uma unidade pública estatal descentralizada da política de assistência social, pois de fato o CRAS e o CREAS 
são representações dessa descentralização. 

27708 ASSISTENTE SOCIAL 7 INDEFERIDO 
A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: Orientações  Técnicas:  Centro  de  Referência  
de  Assistência Social  –  CRAS/  Ministério  do Desenvolvimento  Social  e Combate à Fome. – 1. ed. – Brasília: 2009. 

27730 ASSISTENTE SOCIAL 11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "Treinamentos que aliam 
elementos teóricos com questões práticas do dia a dia do órgão ou entidade são necessários (...) O objetivo desse 
tipo de treinamento é demonstrar que situações conflitantes são inevitáveis em qualquer tipo de trabalho, e que 
existem maneiras de se aprender a lidar com elas sem infringir os padrões éticos. O debate franco sobre tais questões 
aumenta as chances de que os servidores, ao se depararem com situações e problemas semelhantes no futuro, 
tomem melhores decisões." 

28088 ASSISTENTE SOCIAL 15 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “acalmá-lo e dissuadi-lo das suas intenções” torna a assertiva incorreta. 

27703 ASSISTENTE SOCIAL 16 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: "Os campos que você coloca em diferentes 
áreas são mostrados na Tabela Dinâmica da seguinte maneira: (...) • Os campos da área “Valores” são mostrados 
como valores numéricos resumidos na tabela;". 
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27710 ASSISTENTE SOCIAL 21 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando temas previstos em edital: porcentagem e juros simples e 
compostos. 

27605 ASSISTENTE SOCIAL 23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27684 ASSISTENTE SOCIAL 23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27717 ASSISTENTE SOCIAL 23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27714 ASSISTENTE SOCIAL 24 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa II é FALSA, pois o aumento 
é dado por: {R$ 3,94 / [(R$ 3,92 + R$ 3,81 + R$ 4,03 + R$ 3,91) / 4]} - 1 * 100 = R$ 0,57%. 

27615 ASSISTENTE SOCIAL 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da prova de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de Mata 
Grande (AL) é FALSA, pois a ideia central do texto está no fato de o autor usar exemplos da vida do deputado para 
justificar um posicionamento ético diante do cargo público ocupado. Entre esses exemplos, pode-se citar a sua 
atitude no plenário, como no trecho "Disciplinado, cumpria rigorosamente os horários das sessões", e a sua reação 
às ofertas de obter benefícios e privilégios, ainda que inerentes à sua posição, como no trecho em que ele justifica a 
oferta de ser tratado em um hospital estrangeiro dizendo "Que aceitaria se ele (Fernando Henrique Cardoso) fizesse 
o mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave do que a dele". Assim, o trecho em destaque na assertiva 
apenas destaca o seu lado "despojado", não o seu lado ético (tema central do texto). 

27704 ASSISTENTE SOCIAL 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da prova de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de Mata 
Grande (AL) é FALSA, pois a ideia central do texto está no fato de o autor usar exemplos da vida do deputado para 
justificar um posicionamento ético diante do cargo público ocupado. Entre esses exemplos, pode-se citar a sua 
atitude no plenário, como no trecho "Disciplinado, cumpria rigorosamente os horários das sessões", e a sua reação 
às ofertas de obter benefícios e privilégios, ainda que inerentes à sua posição, como no trecho em que ele justifica a 
oferta de ser tratado em um hospital estrangeiro dizendo "Que aceitaria se ele (Fernando Henrique Cardoso) fizesse 
o mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave do que a dele". Assim, o trecho em destaque na assertiva 
apenas destaca o seu lado "despojado", não o seu lado ético (tema central do texto). 

27722 ASSISTENTE SOCIAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II da prova de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de Mata 
Grande (AL) é FALSA, pois a ideia central do texto está no fato de o autor usar exemplos da vida do deputado para 
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justificar um posicionamento ético diante do cargo público ocupado. Entre esses exemplos, pode-se citar a sua 
atitude no plenário, como no trecho "Disciplinado, cumpria rigorosamente os horários das sessões", e a sua reação 
às ofertas de obter benefícios e privilégios, ainda que inerentes à sua posição, como no trecho em que ele justifica a 
oferta de ser tratado em um hospital estrangeiro dizendo "Que aceitaria se ele (Fernando Henrique Cardoso) fizesse 
o mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave do que a dele". Assim, o trecho em destaque na assertiva 
apenas destaca o seu lado "despojado", não o seu lado ético (tema central do texto). 

27734 ASSISTENTE SOCIAL 28 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois há uma contradição. O autor afirma que o poder público está corrompido. 

27748 ASSISTENTE SOCIAL 29 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois a atitude do presidente não condiz com o posicionamento do professor e deputado. 

27616 ASSISTENTE SOCIAL 29 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois há uma extrapolação. O texto não aponta que os dois se destacaram na saúde pública. 

27698 ASSISTENTE SOCIAL 30 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, segundo o texto: Florestan agradeceu a gentileza de Fernando Henrique e disse 
que não poderia aceitar o privilégio. Que aceitaria se ele fizesse o mesmo com todos os brasileiros em situação mais 
grave do que a dele. 

27740 ASSISTENTE SOCIAL 30 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, segundo o texto: Florestan agradeceu a gentileza de Fernando Henrique e disse 
que não poderia aceitar o privilégio. Que aceitaria se ele fizesse o mesmo com todos os brasileiros em situação mais 
grave do que a dele. 

27801 
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo art. 26, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 

27639 
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
1 INDEFERIDO 

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

27707 
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
9 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "determina todos os princípios... que são: a moralidade, a publicidade e a 
eficiência" torna a assertiva incorreta, pois esses são apenas alguns dos princípios, não todos. 

28183 
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
12 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois essas são medidas de prevenção contra quedas. 

27676 
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
13 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as medidas de prevenção contra quedas descritas no texto. 

28181 
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
14 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois essas são medidas de prevenção contra quedas. 

27721 
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "O Estatuto é fruto de uma 
construção coletiva, que envolveu parlamentares, governo, movimentos sociais, pesquisadores, instituições de 
defesa dos direitos da criança e do adolescente, organismos internacionais, instituições e lideranças religiosas, entre 
outras partes interessadas." 

27897 
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

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

28019 
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

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

27622 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
1 INDEFERIDO 

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

27674 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
9 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 
está de acordo com o seguinte trecho do texto: "Criar uma lista de tarefas diárias, ao final do dia, é uma atitude 
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importante, pois permite ao trabalhador avaliar o que foi feito e refletir sobre como o seu trabalho poderia ter sido 
realizado com maior eficiência." 

27927 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com os seguintes trechos do texto: "Criar uma lista de tarefas 
diárias, ao final do dia, é uma atitude importante (...)" e "Ou seja, ao fazer uma lista de tudo que precisa ser feito no 
dia seguinte, você se livrará dessas preocupações." 

27579 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
16 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "fechando as torneiras" torna a assertiva incorreta. 

27502 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
30 INDEFERIDO 

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

27545 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
30 INDEFERIDO 

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

27551 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
30 INDEFERIDO 

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

27594 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
30 INDEFERIDO 

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

27595 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
30 INDEFERIDO 

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

27942 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
30 INDEFERIDO 

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

28057 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
30 INDEFERIDO 

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

28186 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
30 INDEFERIDO 

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

27815 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

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

27561 BIOMÉDICO (A) 9 INDEFERIDO Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 9 é a letra c) "Apenas duas afirmativas estão corretas". 

28029 BIOMÉDICO (A) 14 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “acalmá-lo e dissuadi-lo das suas intenções” torna a assertiva incorreta. 

28094 BIOMÉDICO (A) 14 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “acalmá-lo e dissuadi-lo das suas intenções” torna a assertiva incorreta. 

28095 BIOMÉDICO (A) 14 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “acalmá-lo e dissuadi-lo das suas intenções” torna a assertiva incorreta. 

28074 BIOMÉDICO (A) 23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

28030 BIOMÉDICO (A) 27 INDEFERIDO 
A assertiva II da prova de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de Mata 
Grande (AL) é FALSA, pois a ideia central do texto está no fato de o autor usar exemplos da vida do deputado para 
justificar um posicionamento ético diante do cargo público ocupado. Entre esses exemplos, pode-se citar a sua 
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atitude no plenário, como no trecho "Disciplinado, cumpria rigorosamente os horários das sessões", e a sua reação 
às ofertas de obter benefícios e privilégios, ainda que inerentes à sua posição, como no trecho em que ele justifica a 
oferta de ser tratado em um hospital estrangeiro dizendo "Que aceitaria se ele (Fernando Henrique Cardoso) fizesse 
o mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave do que a dele". Assim, o trecho em destaque na assertiva 
apenas destaca o seu lado "despojado", não o seu lado ético (tema central do texto). 

28082 BIOMÉDICO (A) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da prova de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de Mata 
Grande (AL) é FALSA, pois a ideia central do texto está no fato de o autor usar exemplos da vida do deputado para 
justificar um posicionamento ético diante do cargo público ocupado. Entre esses exemplos, pode-se citar a sua 
atitude no plenário, como no trecho "Disciplinado, cumpria rigorosamente os horários das sessões", e a sua reação 
às ofertas de obter benefícios e privilégios, ainda que inerentes à sua posição, como no trecho em que ele justifica a 
oferta de ser tratado em um hospital estrangeiro dizendo "Que aceitaria se ele (Fernando Henrique Cardoso) fizesse 
o mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave do que a dele". Assim, o trecho em destaque na assertiva 
apenas destaca o seu lado "despojado", não o seu lado ético (tema central do texto). 

28090 BIOMÉDICO (A) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da prova de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de Mata 
Grande (AL) é FALSA, pois a ideia central do texto está no fato de o autor usar exemplos da vida do deputado para 
justificar um posicionamento ético diante do cargo público ocupado. Entre esses exemplos, pode-se citar a sua 
atitude no plenário, como no trecho "Disciplinado, cumpria rigorosamente os horários das sessões", e a sua reação 
às ofertas de obter benefícios e privilégios, ainda que inerentes à sua posição, como no trecho em que ele justifica a 
oferta de ser tratado em um hospital estrangeiro dizendo "Que aceitaria se ele (Fernando Henrique Cardoso) fizesse 
o mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave do que a dele". Assim, o trecho em destaque na assertiva 
apenas destaca o seu lado "despojado", não o seu lado ético (tema central do texto). 

27562 BIOMÉDICO (A) 28 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois há uma contradição. O autor afirma que o poder público está corrompido. 

28101 BIOMÉDICO (A) 29 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a atitude do presidente não condiz com o posicionamento do professor e deputado. A 
afirmativa II é FALSA, pois há uma extrapolação. O texto não aponta que os dois se destacaram na saúde pública. 

27803 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Manual A Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde, página 
232. 

27521 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Manual A Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde, página 
232. 

27526 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Manual A Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde, página 
232. 

27804 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Manual A Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde, página 
232. 

27928 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 
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28015 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27505 CONTADOR (A) 6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 (licitações e contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei 
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no Art. 3º, § 2º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

27582 CONTADOR (A) 6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 (licitações e contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei 
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no Art. 3º, § 2º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

27663 CONTADOR (A) 6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 (licitações e contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei 
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no Art. 3º, § 2º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

28012 CONTADOR (A) 15 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “acalmá-lo e dissuadi-lo das suas intenções” torna a assertiva incorreta. 

27585 CONTADOR (A) 23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27767 CONTADOR (A) 23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27617 CONTROLADOR (A) 6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 (licitações e contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei 
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no Art. 3º, § 2º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

28135 CONTROLADOR (A) 6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 (licitações e contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei 
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no Art. 3º, § 2º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

28140 CONTROLADOR (A) 7 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital, e está correta de acordo com a 
bibliografia vigente: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 7ª Edição. 

27629 CONTROLADOR (A) 28 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois há uma contradição. O autor afirma que o poder público está corrompido. 

27630 CONTROLADOR (A) 29 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois a atitude do presidente não condiz com o posicionamento do professor e deputado. 
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27906 ENFERMEIRO (A) 2 INDEFERIDO 
A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: Profissionalização de auxiliares de enfermagem- 
cadernos do aluno- fundamentos de enfermagem, do Ministério da Saúde. 

27554 ENFERMEIRO (A) 6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o paciente asmático deve receber orientação em relação ao tratamento da 
broncoconstrição desencadeada pelo exercício físico que for praticar. A questão não afirma que todos os exercícios 
físicos provocarão broncoconstrição, e sim que é necessário orientar o paciente sobre essa possibilidade. 

27970 ENFERMEIRO (A) 6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o paciente asmático deve receber orientação em relação ao tratamento da 
broncoconstrição que pode ser desencadeada pelo exercício físico que for praticar. 

27513 ENFERMEIRO (A) 14 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “acalmá-lo e dissuadi-lo das suas intenções” torna a assertiva incorreta. 

28075 ENFERMEIRO (A) 21 INDEFERIDO 

A assertiva III da questão 21 da prova de matemática dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de 
Mata Grande (AL) é VERDADEIRA, pois o montante acumulado é menor que R$ 4.995 seja no regime de capitalização 
de juros simples (R$ 4.770,00) ou mesmo em juros compostos (R$ 4.775,44). O edital do concurso prevê a realização 
de operações envolvendo juros simples e juros compostos no seu conteúdo programático. 

27516 ENFERMEIRO (A) 23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27781 ENFERMEIRO (A) 23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27869 ENFERMEIRO (A) 23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

28164 ENFERMEIRO (A) 26 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA e pode ser confirmada no último parágrafo do texto. 

27972 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da prova de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de Mata 
Grande (AL) é FALSA, pois a ideia central do texto está no fato de o autor usar exemplos da vida do deputado para 
justificar um posicionamento ético diante do cargo público ocupado. Entre esses exemplos, pode-se citar a sua 
atitude no plenário, como no trecho "Disciplinado, cumpria rigorosamente os horários das sessões", e a sua reação 
às ofertas de obter benefícios e privilégios, ainda que inerentes à sua posição, como no trecho em que ele justifica a 
oferta de ser tratado em um hospital estrangeiro dizendo "Que aceitaria se ele (Fernando Henrique Cardoso) fizesse 
o mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave do que a dele". Assim, o trecho em destaque na assertiva 
apenas destaca o seu lado "despojado", não o seu lado ético (tema central do texto). 
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28187 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da prova de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de Mata 
Grande (AL) é FALSA, pois a ideia central do texto está no fato de o autor usar exemplos da vida do deputado para 
justificar um posicionamento ético diante do cargo público ocupado. Entre esses exemplos, pode-se citar a sua 
atitude no plenário, como no trecho "Disciplinado, cumpria rigorosamente os horários das sessões", e a sua reação 
às ofertas de obter benefícios e privilégios, ainda que inerentes à sua posição, como no trecho em que ele justifica a 
oferta de ser tratado em um hospital estrangeiro dizendo "Que aceitaria se ele (Fernando Henrique Cardoso) fizesse 
o mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave do que a dele". Assim, o trecho em destaque na assertiva 
apenas destaca o seu lado "despojado", não o seu lado ético (tema central do texto). 

28190 ENFERMEIRO (A) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da prova de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de Mata 
Grande (AL) é FALSA, pois a ideia central do texto está no fato de o autor usar exemplos da vida do deputado para 
justificar um posicionamento ético diante do cargo público ocupado. Entre esses exemplos, pode-se citar a sua 
atitude no plenário, como no trecho "Disciplinado, cumpria rigorosamente os horários das sessões", e a sua reação 
às ofertas de obter benefícios e privilégios, ainda que inerentes à sua posição, como no trecho em que ele justifica a 
oferta de ser tratado em um hospital estrangeiro dizendo "Que aceitaria se ele (Fernando Henrique Cardoso) fizesse 
o mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave do que a dele". Assim, o trecho em destaque na assertiva 
apenas destaca o seu lado "despojado", não o seu lado ético (tema central do texto). 

28165 ENFERMEIRO (A) 30 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, segundo o texto: Florestan agradeceu a gentileza de Fernando Henrique e disse 
que não poderia aceitar o privilégio. 

28148 
ENFERMEIRO (A) 

OBSTETRA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27640 FISIOTERAPEUTA 2 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a morfina é uma substância narcótica e sintética (produzida em laboratório), derivada do 
ópio retirado do leite da papoula. 

27641 FISIOTERAPEUTA 3 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o E-book Fisioterapia Aquática, página 14. 

27648 FISIOTERAPEUTA 4 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Manual de Recursos Terapêuticos Manuais, página 66. 

27719 FISIOTERAPEUTA 5 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Manual de Recursos Terapêuticos Manuais, página 51. 

27765 FISIOTERAPEUTA 7 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o E-book Fisioterapia Aquática, página 57. 

27754 FISIOTERAPEUTA 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da prova de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de Mata 
Grande (AL) é FALSA, pois a ideia central do texto está no fato de o autor usar exemplos da vida do deputado para 
justificar um posicionamento ético diante do cargo público ocupado. Entre esses exemplos, pode-se citar a sua 
atitude no plenário, como no trecho "Disciplinado, cumpria rigorosamente os horários das sessões", e a sua reação 
às ofertas de obter benefícios e privilégios, ainda que inerentes à sua posição, como no trecho em que ele justifica a 
oferta de ser tratado em um hospital estrangeiro dizendo "Que aceitaria se ele (Fernando Henrique Cardoso) fizesse 
o mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave do que a dele". Assim, o trecho em destaque na assertiva 
apenas destaca o seu lado "despojado", não o seu lado ético (tema central do texto). 
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27752 FISIOTERAPEUTA 29 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a atitude do presidente não condiz com o posicionamento do professor e deputado. A 
afirmativa II é FALSA, pois há uma extrapolação. O texto não aponta que os dois se destacaram na saúde pública. 

27682 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "determina todos os princípios... que são: a moralidade, a publicidade e a 
eficiência" torna a assertiva incorreta, pois esses são apenas alguns dos princípios, não todos. 

28021 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "determina todos os princípios... que são: a moralidade, a publicidade e a 
eficiência" torna a assertiva incorreta, pois esses são apenas alguns dos princípios, não todos. 

28022 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "determina todos os princípios... que são: a moralidade, a publicidade e a 
eficiência" torna a assertiva incorreta, pois esses são apenas alguns dos princípios, não todos. 

28050 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "determina todos os princípios... que são: a moralidade, a publicidade e a 
eficiência" torna a assertiva incorreta, pois esses são apenas alguns dos princípios, não todos. 

27586 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 11 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois essas são medidas de segurança gerais. 

27534 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 11 INDEFERIDO 
Questão 11 - A afirmativa II é FALSA, pois essas são medidas de segurança gerais. Questão 12 - A afirmativa I é FALSA, 
pois essas são medidas de prevenção contra quedas. Questão 13 - A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta as 
medidas de prevenção contra quedas descritas no texto. 

27934 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 13 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois essas são medidas de segurança gerais. A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta as 
medidas de prevenção contra quedas descritas no texto. 

27688 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 13 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta as medidas de prevenção contra quedas descritas no texto. 

27827 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 13 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta as medidas de prevenção contra quedas descritas no texto. 

28051 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 13 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta as medidas de prevenção contra quedas descritas no texto. 

28052 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 13 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta as medidas de prevenção contra quedas descritas no texto. 

28138 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 13 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta as medidas de prevenção contra quedas descritas no texto. 

27795 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 14 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois essas são medidas de prevenção contra quedas. 

27535 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 14 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta as medidas de segurança gerais descritas no texto. 

27981 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 15 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

27538 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 16 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: "Para garantir a efetivação da proteção 
integral, o governo e a sociedade civil trabalham em conjunto por meio dos conselhos municipais, estaduais, distrital 
e nacional dos direitos da criança e do adolescente. (...) O fortalecimento e a articulação entre esses órgãos 
colegiados são, portanto, estratégias fundamentais para a promoção e a defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes". 

27662 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 22 INDEFERIDO A afirmativa III é FALSA, pois se considerarmos que X = R$ 100, temos: R$ 100 / 6 / 2 / 5 = R$ 1,67 ou 1,67% de X. 

28047 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 22 INDEFERIDO A afirmativa III é FALSA, pois se considerarmos que X = R$ 100, temos: R$ 100 / 6 / 2 / 5 = R$ 1,67 ou 1,67% de X. 

28127 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 22 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 22 da prova de matemática (conhecimentos gerais) para os cargos de Ensino Médio do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande é FALSA, pois o montante resultante da operação é SUPERIOR a R$ 7.429 
(não menor que) seja no regime de juros simples (R$ 7.540,00) quanto no regime de juros compostos (R$ 7.542,90). 
A resolução de problemas envolvendo juros simples e compostos é prevista no conteúdo programático do edital. 

28128 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 25 INDEFERIDO 
A assertiva II da questão 25 da prova de matemática (conhecimentos gerais) para os cargos de Ensino Médio do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande é FALSA, pois o montante resultante da operação é INFERIOR a R$ 6.505 
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seja no regime de juros simples (R$ 6.352,50) quanto no regime de juros compostos (R$ 6.453,59). A resolução de 
problemas envolvendo juros simples e compostos é prevista no conteúdo programático do edital. 

28136 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 25 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por parte da 
banca. 

28139 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 25 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por parte da 
banca. 

27951 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 30 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por parte da 
banca. 

27787 
MÉDICO (A) CLÍNICO 
GERAL PLANTONISTA 

14 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “acalmá-lo e dissuadi-lo das suas intenções” torna a assertiva incorreta. 

27792 
MÉDICO (A) CLÍNICO 
GERAL PLANTONISTA 

27 INDEFERIDO 

A assertiva II da prova de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de Mata 
Grande (AL) é FALSA, pois a ideia central do texto está no fato de o autor usar exemplos da vida do deputado para 
justificar um posicionamento ético diante do cargo público ocupado. Entre esses exemplos, pode-se citar a sua 
atitude no plenário, como no trecho "Disciplinado, cumpria rigorosamente os horários das sessões", e a sua reação 
às ofertas de obter benefícios e privilégios, ainda que inerentes à sua posição, como no trecho em que ele justifica a 
oferta de ser tratado em um hospital estrangeiro dizendo "Que aceitaria se ele (Fernando Henrique Cardoso) fizesse 
o mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave do que a dele". Assim, o trecho em destaque na assertiva 
apenas destaca o seu lado "despojado", não o seu lado ético (tema central do texto). 

27962 
MÉDICO (A) VETERINÁRIO 

(A) 
7 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva II da questão 7 da prova para o cargo de MÉDICO 
(A) VETERINÁRIO (A) do concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é VERDADEIRA, pois os hábitos alimentares 
do Mergulhão-de-crista (Podiceps cristatus) envolvem engolir peixes vivos e depois engolir também suas próprias 
penas, que ajudam a eliminar os restos dos peixes que não podem ser digeridos por essa ave. 

27966 
MÉDICO (A) VETERINÁRIO 

(A) 
7 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. A assertiva II da questão 7 da prova para o cargo de MÉDICO 
(A) VETERINÁRIO (A) do concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é VERDADEIRA, pois os hábitos alimentares 
do Mergulhão-de-crista (Podiceps cristatus) envolvem engolir peixes vivos e depois engolir também suas próprias 
penas, que ajudam a eliminar os restos dos peixes que não podem ser digeridos por essa ave. 

27634 
MÉDICO (A) VETERINÁRIO 

(A) 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27664 
MOTORISTA CNH “B” OU 

“C” 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a assertiva está em desacordo com o artigo 172, do capítulo XV do Código Brasileiro de 
Trânsito (Lei 9.503/97 - CTB). A apreensão de veículos é proibida no Brasil. 

27666 
MOTORISTA CNH “B” OU 

“C” 
9 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois uma via federal pavimentada NÃO pode ser entregue ou reaberta antes de ter a 
sinalização concluída, de acordo com o Art. 88 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 

27896 
MOTORISTA CNH “B” OU 

“C” 
22 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando temas previstos em edital: multiplicação, juros simples e 
compostos. 

27656 
MOTORISTA CNH “B” OU 

“C” 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a relação entre as figuras é dada por: {[(16 * 13) / (6 * 11)] - 1} * 100 = [(208 / 66) - 1] * 
100 = 215,1515...%. 
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27733 MOTORISTA CNH “D” 4 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por parte da 
banca. 

27784 MOTORISTA CNH “D” 16 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com os seguintes trechos do texto: "Criar uma lista de tarefas 
diárias, ao final do dia, é uma atitude importante (...)" e "Ou seja, ao fazer uma lista de tudo que precisa ser feito no 
dia seguinte, você se livrará dessas preocupações." 

27778 MOTORISTA CNH “D” 20 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o trecho “pode reduzir, e muito, a vida dos servidores” torna a assertiva incorreta. 

28105 MOTORISTA CNH “D” n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

28106 MOTORISTA CNH “D” n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

28028 NUTRICIONISTA 8 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os 
laticínios são exemplos de alimentos que se estragam facilmente se não forem obtidos com higiene e conservados 
sob refrigeração. 

28182 NUTRICIONISTA 23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

28193 NUTRICIONISTA 23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

28197 NUTRICIONISTA 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da prova de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de Mata 
Grande (AL) é FALSA, pois a ideia central do texto está no fato de o autor usar exemplos da vida do deputado para 
justificar um posicionamento ético diante do cargo público ocupado. Entre esses exemplos, pode-se citar a sua 
atitude no plenário, como no trecho "Disciplinado, cumpria rigorosamente os horários das sessões", e a sua reação 
às ofertas de obter benefícios e privilégios, ainda que inerentes à sua posição, como no trecho em que ele justifica a 
oferta de ser tratado em um hospital estrangeiro dizendo "Que aceitaria se ele (Fernando Henrique Cardoso) fizesse 
o mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave do que a dele". Assim, o trecho em destaque na assertiva 
apenas destaca o seu lado "despojado", não o seu lado ético (tema central do texto). 

27643 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
2 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a primeira parte do §2º do art. 1º da Lei Nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). O recorte feito no artigo supramencionado não 
torna a assertiva incorreta. 

28002 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
2 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a primeira parte do §2º do art. 1º da Lei Nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). O recorte feito no artigo supramencionado não 
torna a assertiva incorreta. 
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27530 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 (Licitações e Contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei 
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no Art. 3º, § 2º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

27540 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 (Licitações e Contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei 
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no Art. 3º, § 2º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

27550 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 (Licitações e Contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei 
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no Art. 3º, § 2º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

27647 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 (Licitações e Contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei 
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no Art. 3º, § 2º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

27702 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 (Licitações e Contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei 
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no Art. 3º, § 2º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

27839 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 (Licitações e Contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei 
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no Art. 3º, § 2º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

28199 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 (Licitações e Contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei 
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no Art. 3º, § 2º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

27650 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 12, VI, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional). 

27843 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
22 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o aumento é dado por: {R$ 3,94 / [(R$ 3,92 + R$ 3,81 + R$ 4,03 + R$ 3,91) / 4]} - 1 * 100 
= R$ 0,57%. 

27566 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
22 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa II é FALSA, pois o aumento 
é dado por: {R$ 3,94 / [(R$ 3,92 + R$ 3,81 + R$ 4,03 + R$ 3,91) / 4]} - 1 * 100 = R$ 0,57%. 

27543 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27580 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 
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27658 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

28161 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

28200 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27508 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
26 DEFERIDO 

Questão ANULADA. O texto "LUFADA DE ÉTICA NA CORTE", reproduzido na prova para o cargo de PROCURADOR (A) 
JURÍDICO (A) no concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL), omitiu o ano de publicação do mesmo. Assim, não 
é possível julgar a assertiva II da questão 26 da referida prova. Diante do exposto, e considerando ainda que essa 
informação estava presente em provas de outros cargos de nível superior, a banca de professores do Instituto 
ADM&TEC decidiu acolher o recurso do (s) candidato (s) e determinar a anulação da questão exclusivamente para a 
prova do cargo de PROCURADOR (A) JURÍDICO (A). 

27544 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
26 DEFERIDO 

Questão ANULADA. O texto "LUFADA DE ÉTICA NA CORTE", reproduzido na prova para o cargo de PROCURADOR (A) 
JURÍDICO (A) no concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL), omitiu o ano de publicação do mesmo. Assim, não 
é possível julgar a assertiva II da questão 26 da referida prova. Diante do exposto, e considerando ainda que essa 
informação estava presente em provas de outros cargos de nível superior, a banca de professores do Instituto 
ADM&TEC decidiu acolher o recurso do (s) candidato (s) e determinar a anulação da questão exclusivamente para a 
prova do cargo de PROCURADOR (A) JURÍDICO (A). 

27557 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
26 DEFERIDO 

Questão ANULADA. O texto "LUFADA DE ÉTICA NA CORTE", reproduzido na prova para o cargo de PROCURADOR (A) 
JURÍDICO (A) no concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL), omitiu o ano de publicação do mesmo. Assim, não 
é possível julgar a assertiva II da questão 26 da referida prova. Diante do exposto, e considerando ainda que essa 
informação estava presente em provas de outros cargos de nível superior, a banca de professores do Instituto 
ADM&TEC decidiu acolher o recurso do (s) candidato (s) e determinar a anulação da questão exclusivamente para a 
prova do cargo de PROCURADOR (A) JURÍDICO (A). 

27581 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
26 DEFERIDO 

Questão ANULADA. O texto "LUFADA DE ÉTICA NA CORTE", reproduzido na prova para o cargo de PROCURADOR (A) 
JURÍDICO (A) no concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL), omitiu o ano de publicação do mesmo. Assim, não 
é possível julgar a assertiva II da questão 26 da referida prova. Diante do exposto, e considerando ainda que essa 
informação estava presente em provas de outros cargos de nível superior, a banca de professores do Instituto 
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ADM&TEC decidiu acolher o recurso do (s) candidato (s) e determinar a anulação da questão exclusivamente para a 
prova do cargo de PROCURADOR (A) JURÍDICO (A). 

27653 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
26 DEFERIDO 

Questão ANULADA. O texto "LUFADA DE ÉTICA NA CORTE", reproduzido na prova para o cargo de PROCURADOR (A) 
JURÍDICO (A) no concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL), omitiu o ano de publicação do mesmo. Assim, não 
é possível julgar a assertiva II da questão 26 da referida prova. Diante do exposto, e considerando ainda que essa 
informação estava presente em provas de outros cargos de nível superior, a banca de professores do Instituto 
ADM&TEC decidiu acolher o recurso do (s) candidato (s) e determinar a anulação da questão exclusivamente para a 
prova do cargo de PROCURADOR (A) JURÍDICO (A). 

27661 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
26 DEFERIDO 

Questão ANULADA. O texto "LUFADA DE ÉTICA NA CORTE", reproduzido na prova para o cargo de PROCURADOR (A) 
JURÍDICO (A) no concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL), omitiu o ano de publicação do mesmo. Assim, não 
é possível julgar a assertiva II da questão 26 da referida prova. Diante do exposto, e considerando ainda que essa 
informação estava presente em provas de outros cargos de nível superior, a banca de professores do Instituto 
ADM&TEC decidiu acolher o recurso do (s) candidato (s) e determinar a anulação da questão exclusivamente para a 
prova do cargo de PROCURADOR (A) JURÍDICO (A). 

27709 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
26 DEFERIDO 

Questão ANULADA. O texto "LUFADA DE ÉTICA NA CORTE", reproduzido na prova para o cargo de PROCURADOR (A) 
JURÍDICO (A) no concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL), omitiu o ano de publicação do mesmo. Assim, não 
é possível julgar a assertiva II da questão 26 da referida prova. Diante do exposto, e considerando ainda que essa 
informação estava presente em provas de outros cargos de nível superior, a banca de professores do Instituto 
ADM&TEC decidiu acolher o recurso do (s) candidato (s) e determinar a anulação da questão exclusivamente para a 
prova do cargo de PROCURADOR (A) JURÍDICO (A). 

27737 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
26 DEFERIDO 

Questão ANULADA. O texto "LUFADA DE ÉTICA NA CORTE", reproduzido na prova para o cargo de PROCURADOR (A) 
JURÍDICO (A) no concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL), omitiu o ano de publicação do mesmo. Assim, não 
é possível julgar a assertiva II da questão 26 da referida prova. Diante do exposto, e considerando ainda que essa 
informação estava presente em provas de outros cargos de nível superior, a banca de professores do Instituto 
ADM&TEC decidiu acolher o recurso do (s) candidato (s) e determinar a anulação da questão exclusivamente para a 
prova do cargo de PROCURADOR (A) JURÍDICO (A). 

27742 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
26 DEFERIDO 

Questão ANULADA. O texto "LUFADA DE ÉTICA NA CORTE", reproduzido na prova para o cargo de PROCURADOR (A) 
JURÍDICO (A) no concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL), omitiu o ano de publicação do mesmo. Assim, não 
é possível julgar a assertiva II da questão 26 da referida prova. Diante do exposto, e considerando ainda que essa 
informação estava presente em provas de outros cargos de nível superior, a banca de professores do Instituto 
ADM&TEC decidiu acolher o recurso do (s) candidato (s) e determinar a anulação da questão exclusivamente para a 
prova do cargo de PROCURADOR (A) JURÍDICO (A). 

27842 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
26 DEFERIDO 

Questão ANULADA. O texto "LUFADA DE ÉTICA NA CORTE", reproduzido na prova para o cargo de PROCURADOR (A) 
JURÍDICO (A) no concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL), omitiu o ano de publicação do mesmo. Assim, não 
é possível julgar a assertiva II da questão 26 da referida prova. Diante do exposto, e considerando ainda que essa 
informação estava presente em provas de outros cargos de nível superior, a banca de professores do Instituto 
ADM&TEC decidiu acolher o recurso do (s) candidato (s) e determinar a anulação da questão exclusivamente para a 
prova do cargo de PROCURADOR (A) JURÍDICO (A). 

28156 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
26 DEFERIDO 

Questão ANULADA. O texto "LUFADA DE ÉTICA NA CORTE", reproduzido na prova para o cargo de PROCURADOR (A) 
JURÍDICO (A) no concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL), omitiu o ano de publicação do mesmo. Assim, não 
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é possível julgar a assertiva II da questão 26 da referida prova. Diante do exposto, e considerando ainda que essa 
informação estava presente em provas de outros cargos de nível superior, a banca de professores do Instituto 
ADM&TEC decidiu acolher o recurso do (s) candidato (s) e determinar a anulação da questão exclusivamente para a 
prova do cargo de PROCURADOR (A) JURÍDICO (A). 

28201 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
26 DEFERIDO 

Questão ANULADA. O texto "LUFADA DE ÉTICA NA CORTE", reproduzido na prova para o cargo de PROCURADOR (A) 
JURÍDICO (A) no concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL), omitiu o ano de publicação do mesmo. Assim, não 
é possível julgar a assertiva II da questão 26 da referida prova. Diante do exposto, e considerando ainda que essa 
informação estava presente em provas de outros cargos de nível superior, a banca de professores do Instituto 
ADM&TEC decidiu acolher o recurso do (s) candidato (s) e determinar a anulação da questão exclusivamente para a 
prova do cargo de PROCURADOR (A) JURÍDICO (A). 

27689 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
27 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois há uma extrapolação. O texto não aponta que os dois se destacaram na saúde pública. 

27693 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
29 INDEFERIDO 

A assertiva II da prova de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de Mata 
Grande (AL) é FALSA, pois a ideia central do texto está no fato de o autor usar exemplos da vida do deputado para 
justificar um posicionamento ético diante do cargo público ocupado. Entre esses exemplos, pode-se citar a sua 
atitude no plenário, como no trecho "Disciplinado, cumpria rigorosamente os horários das sessões", e a sua reação 
às ofertas de obter benefícios e privilégios, ainda que inerentes à sua posição, como no trecho em que ele justifica a 
oferta de ser tratado em um hospital estrangeiro dizendo "Que aceitaria se ele (Fernando Henrique Cardoso) fizesse 
o mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave do que a dele". Assim, o trecho em destaque na assertiva 
apenas destaca o seu lado "despojado", não o seu lado ético (tema central do texto). 

27514 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o reino Protoctista inclui também as chamadas algas pluricelulares, ou multicelulares, 
que são eucariontes e realizam a fotossíntese. 

27713 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o reino Protoctista inclui também as chamadas algas pluricelulares, ou multicelulares, 
que são eucariontes e realizam a fotossíntese. 

27727 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o reino Protoctista inclui também as chamadas algas pluricelulares, ou multicelulares, 
que são eucariontes e realizam a fotossíntese. 

27736 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o reino Protoctista inclui também as chamadas algas pluricelulares, ou multicelulares, 
que são eucariontes e realizam a fotossíntese. 

28110 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o reino Protoctista inclui também as chamadas algas pluricelulares, ou multicelulares, 
que são eucariontes e realizam a fotossíntese. 

28214 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o reino Protoctista inclui também as chamadas algas pluricelulares, ou multicelulares, 
que são eucariontes e realizam a fotossíntese. 

27791 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois as Araucárias e os Carvalhos não têm caules aéreos. A uva e o chuchu seriam exemplos 
adequados de plantas com caules aéreos. 

27911 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois as Araucárias e os Carvalhos não têm caules aéreos. A uva e o chuchu seriam exemplos 
adequados de plantas com caules aéreos. 

27794 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois as Araucárias e os Carvalhos não têm caules aéreos. A uva e o chuchu seriam exemplos 
adequados de plantas com caules aéreos. 

27797 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois as Araucárias e os Carvalhos não têm caules aéreos. A uva e o chuchu seriam exemplos 
adequados de plantas com caules aéreos. 
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27914 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois as Araucárias e os Carvalhos não têm caules aéreos. A uva e o chuchu seriam exemplos 
adequados de plantas com caules aéreos. 

27525 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “pois ilustram a forma como a criança resolve seus conflitos internos e como ela 
toma decisões” torna a assertiva incorreta. 

27725 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “pois ilustram a forma como a criança resolve seus conflitos internos e como ela 
toma decisões” torna a assertiva incorreta. 

27726 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “pois ilustram a forma como a criança resolve seus conflitos internos e como ela 
toma decisões” torna a assertiva incorreta. 

28155 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “pois ilustram a forma como a criança resolve seus conflitos internos e como ela 
toma decisões” torna a assertiva incorreta. 

27971 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
19 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "Continuando com o exemplo 
acima, quando a mãe da criança explicar que, apesar do formato, aquela é uma fruta diferente, a criança irá 
reorganizar o seu esquema sobre "laranja", sabendo da existência de outras frutas". 

27776 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27969 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

28092 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

28086 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA e pode ser conferida nos trechos: Como nos meses seguintes as crises tornaram-se 
cada vez mais fortes e frequentes, os médicos que cuidavam dele decidiram fazer transplante do fígado. Na época, 
Fernando Henrique Cardoso, seu ex-aluno na USP e amigo pessoal de muitos anos, era presidente da República e 
ficou sabendo que o professor Florestan faria a cirurgia. Imediatamente ligou para ele, ofereceu traslado e a 
realização do transplante no melhor hospital de Cleveland, nos Estados Unidos. Florestan tinha alta comenda do país, 
a Ordem de Rio Branco, que lhe facultava certas prerrogativas. Florestan agradeceu a gentileza de Fernando Henrique 
e disse que não poderia aceitar o privilégio. 

28147 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA e pode ser conferida nos trechos: Como nos meses seguintes as crises tornaram-se 
cada vez mais fortes e frequentes, os médicos que cuidavam dele decidiram fazer transplante do fígado. Na época, 
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Fernando Henrique Cardoso, seu ex-aluno na USP e amigo pessoal de muitos anos, era presidente da República e 
ficou sabendo que o professor Florestan faria a cirurgia. Imediatamente ligou para ele, ofereceu traslado e a 
realização do transplante no melhor hospital de Cleveland, nos 
Estados Unidos. Florestan tinha alta comenda do país, a Ordem de Rio Branco, que lhe facultava certas prerrogativas. 
Florestan agradeceu a gentileza de Fernando Henrique e disse que não poderia aceitar o privilégio. 

27780 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a atitude do presidente não condiz com o posicionamento do professor e deputado. A 
afirmativa II é FALSA, pois há uma extrapolação. O texto não aponta que os dois se destacaram na saúde pública. 

28142 
PROFESSOR (A) DE 

CIÊNCIAS 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois, como todo texto é datado e situado, o fragmento em destaque faz referência ao 
impeachment da expresidenta Dilma Rousseff e ao governo do vice, Michel Temer, que a sucede 

27961 
PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

16 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “pois ilustram a forma como a criança resolve seus conflitos internos e como ela 
toma decisões” torna a assertiva incorreta. 

27522 
PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27872 
PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

28168 
PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27527 
PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

24 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o aumento é dado por: {R$ 3,94 / [(R$ 3,92 + R$ 3,81 + R$ 4,03 + R$ 3,91) / 4]} - 1 * 100 
= R$ 0,57%. 

27766 
PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

27 INDEFERIDO 

A assertiva II da prova de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de Mata 
Grande (AL) é FALSA, pois a ideia central do texto está no fato de o autor usar exemplos da vida do deputado para 
justificar um posicionamento ético diante do cargo público ocupado. Entre esses exemplos, pode-se citar a sua 
atitude no plenário, como no trecho "Disciplinado, cumpria rigorosamente os horários das sessões", e a sua reação 
às ofertas de obter benefícios e privilégios, ainda que inerentes à sua posição, como no trecho em que ele justifica a 
oferta de ser tratado em um hospital estrangeiro dizendo "Que aceitaria se ele (Fernando Henrique Cardoso) fizesse 
o mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave do que a dele". Assim, o trecho em destaque na assertiva 
apenas destaca o seu lado "despojado", não o seu lado ético (tema central do texto). 
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27964 
PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

27 INDEFERIDO 

A assertiva II da prova de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de Mata 
Grande (AL) é FALSA, pois a ideia central do texto está no fato de o autor usar exemplos da vida do deputado para 
justificar um posicionamento ético diante do cargo público ocupado. Entre esses exemplos, pode-se citar a sua 
atitude no plenário, como no trecho "Disciplinado, cumpria rigorosamente os horários das sessões", e a sua reação 
às ofertas de obter benefícios e privilégios, ainda que inerentes à sua posição, como no trecho em que ele justifica a 
oferta de ser tratado em um hospital estrangeiro dizendo "Que aceitaria se ele (Fernando Henrique Cardoso) fizesse 
o mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave do que a dele". Assim, o trecho em destaque na assertiva 
apenas destaca o seu lado "despojado", não o seu lado ético (tema central do texto). 

27577 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

2 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 2 da prova para o cargo de 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º 
AO 5º ANO) do concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois o adjetivo "aceso" (que fornece luz) 
muda o sentido da afirmativa em relação à LDB e tal palavra não está presente na LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 1996. 

27651 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

2 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 2 da prova para o cargo de 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º 
AO 5º ANO) do concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois o adjetivo "aceso" (que fornece luz) 
muda o sentido da afirmativa em relação à LDB e tal palavra não está presente na LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 1996. 

27659 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

2 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 2 da prova para o cargo de 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º 
AO 5º ANO) do concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois o adjetivo "aceso" (que fornece luz) 
muda o sentido da afirmativa em relação à LDB e tal palavra não está presente na LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 1996. 

27678 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

2 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 2 da prova para o cargo de 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º 
AO 5º ANO) do concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois o adjetivo "aceso" (que fornece luz) 
muda o sentido da afirmativa em relação à LDB e tal palavra não está presente na LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 1996. 

27747 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

2 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 2 da prova para o cargo de 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º 
AO 5º ANO) do concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois o adjetivo "aceso" (que fornece luz) 
muda o sentido da afirmativa em relação à LDB e tal palavra não está presente na LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 1996. 

27785 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
2 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 2 da prova para o cargo de 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º 
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(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

AO 5º ANO) do concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois o adjetivo "aceso" (que fornece luz) 
muda o sentido da afirmativa em relação à LDB e tal palavra não está presente na LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 1996. 

27828 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

2 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 2 da prova para o cargo de 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º 
AO 5º ANO) do concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois o adjetivo "aceso" (que fornece luz) 
muda o sentido da afirmativa em relação à LDB e tal palavra não está presente na LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 1996. 

27882 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

2 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 2 da prova para o cargo de 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º 
AO 5º ANO) do concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois o adjetivo "aceso" (que fornece luz) 
muda o sentido da afirmativa em relação à LDB e tal palavra não está presente na LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 1996. 

27893 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

2 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 2 da prova para o cargo de 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º 
AO 5º ANO) do concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois o adjetivo "aceso" (que fornece luz) 
muda o sentido da afirmativa em relação à LDB e tal palavra não está presente na LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 1996. 

27948 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

2 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 2 da prova para o cargo de 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º 
AO 5º ANO) do concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois o adjetivo "aceso" (que fornece luz) 
muda o sentido da afirmativa em relação à LDB e tal palavra não está presente na LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 1996. 

28104 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

2 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 2 da prova para o cargo de 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º 
AO 5º ANO) do concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois o adjetivo "aceso" (que fornece luz) 
muda o sentido da afirmativa em relação à LDB e tal palavra não está presente na LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 1996. 

27786 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático na Educação Infantil deve ser 
realizado de modo que a solução do problema fique a cargo das crianças. Para atingir essa finalidade, faz-se 
necessário que o professor abra um espaço de exploração e de busca, e apenas valide as produções das crianças 
depois de um longo processo de construção de conhecimento. A assertiva não exclui a existência de outras formas 
de desenvolver o raciocínio lógico matemático na Educação Infantil. 
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27825 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático na Educação Infantil deve ser 
realizado de modo que a solução do problema fique a cargo das crianças. Para atingir essa finalidade, faz-se 
necessário que o professor abra um espaço de exploração e de busca, e apenas valide as produções das crianças 
depois de um longo processo de construção de conhecimento. A assertiva não exclui a existência de outras formas 
de desenvolver o raciocínio lógico matemático na Educação Infantil. 

27976 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático na Educação Infantil deve ser 
realizado de modo que a solução do problema fique a cargo das crianças. Para atingir essa finalidade, faz-se 
necessário que o professor abra um espaço de exploração e de busca, e apenas valide as produções das crianças 
depois de um longo processo de construção de conhecimento. A assertiva não exclui a existência de outras formas 
de desenvolver o raciocínio lógico matemático na Educação Infantil. 

28102 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático na Educação Infantil deve ser 
realizado de modo que a solução do problema fique a cargo das crianças. Para atingir essa finalidade, faz-se 
necessário que o professor abra um espaço de exploração e de busca, e apenas valide as produções das crianças 
depois de um longo processo de construção de conhecimento. A assertiva não exclui a existência de outras formas 
de desenvolver o raciocínio lógico matemático na Educação Infantil. 

27982 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

5 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: ciclos de aprendizagem. 

27984 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

6 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: ciclos de aprendizagem. 

27686 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

7 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é 
necessário que a criança adquira certas habilidades para ter uma aprendizagem significativa em sala de aula. 

27549 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 

7 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: avaliação escolar. 
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FUNDAMENTAL (1º AO 5º 
ANO) 

27903 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "O Princípio da eficiência exige 
que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno 
princípio da função administrativa, que já não se contenta em cumprir com a legalidade, exigindo resultados positivos 
para o serviço público e satisfatório atendimento as necessidades da comunidade e de seus membros". 

27898 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "O Princípio da eficiência exige 
que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno 
princípio da função administrativa, que já não se contenta em cumprir com a legalidade, exigindo resultados positivos 
para o serviço público e satisfatório atendimento as necessidades da comunidade e de seus membros". 

27949 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

8 INDEFERIDO 
Questão 8- A afirmativa II é FALSA, pois a assertiva confunde os conceitos de eficiência, publicidade e moralidade. 
Questão 9- A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "determina todos os princípios... que são: a moralidade, a publicidade 
e a eficiência" torna a assertiva incorreta, pois esses são apenas alguns dos princípios, não todos. 

27798 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "determina todos os princípios... que são: a moralidade, a publicidade e a 
eficiência" torna a assertiva incorreta, pois esses são apenas alguns dos princípios, não todos. 

27799 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "determina todos os princípios... que são: a moralidade, a publicidade e a 
eficiência" torna a assertiva incorreta, pois esses são apenas alguns dos princípios, não todos. 

27876 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "determina todos os princípios... que são: a moralidade, a publicidade e a 
eficiência" torna a assertiva incorreta, pois esses são apenas alguns dos princípios, não todos. 

27886 
PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
9 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "determina todos os princípios... que são: a moralidade, a publicidade e a 
eficiência" torna a assertiva incorreta, pois esses são apenas alguns dos princípios, não todos. 
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(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

27541 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: "Paulo Freire expressa que a escola deve 
ser um lugar de trabalho, de ensino, de aprendizagem. Um lugar em que a convivência permita estar continuamente 
se superando, porque a escola é o espaço privilegiado para pensar". A expressão "Para o educador" contida na 
assertiva faz referência a Paulo Freire. 

27603 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: "Paulo Freire expressa que a escola deve 
ser um lugar de trabalho, de ensino, de aprendizagem. Um lugar em que a convivência permita estar continuamente 
se superando, porque a escola é o espaço privilegiado para pensar". A expressão "Para o educador" contida na 
assertiva faz referência a Paulo Freire. 

27878 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: "Paulo Freire expressa que a escola deve 
ser um lugar de trabalho, de ensino, de aprendizagem. Um lugar em que a convivência permita estar continuamente 
se superando, porque a escola é o espaço privilegiado para pensar". A expressão "Para o educador" contida na 
assertiva faz referência a Paulo Freire. 

27895 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

16 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: "Para garantir a efetivação da proteção 
integral, o governo e a sociedade civil trabalham em conjunto por meio dos conselhos municipais, estaduais, distrital 
e nacional dos direitos da criança e do adolescente. (...) O fortalecimento e a articulação entre esses órgãos 
colegiados são, portanto, estratégias fundamentais para a promoção e a defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes". 

27900 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

16 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: "Para garantir a efetivação da proteção 
integral, o governo e a sociedade civil trabalham em conjunto por meio dos conselhos municipais, estaduais, distrital 
e nacional dos direitos da criança e do adolescente. (...) O fortalecimento e a articulação entre esses órgãos 
colegiados são, portanto, estratégias fundamentais para a promoção e a defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes". 

27879 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

29 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois de acordo com o texto a As You Sow é uma  ONG americana e não uma ferramenta. 
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27881 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

29 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: "Tampouco existem definições precisas do 
que seja um investimento de impacto. Segundo uma reportagem recente do The Wall Street Journal, oito dos dez 
maiores fundos de investimentos sustentáveis dos Estados Unidos incluíam pelo menos uma ação de empresas do 
setor de petróleo ou gás natural." 

28025 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

30 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "é análogo a que se pode encontrar no Brasil" torna a assertiva incorreta. 
Também o trecho "esse sistema tem ajudado empresas de todos os tamanhos a conquistar mais clientes e 
desenvolver produtos com menores taxas de falha" é falso, pois não encontra uma informação equivalente no texto. 
A afirmativa III é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: "Tampouco existem definições precisas do 
que seja um investimento de impacto. Segundo uma reportagem recente do The Wall Street Journal, oito dos dez 
maiores fundos de investimentos sustentáveis dos Estados Unidos incluíam pelo menos uma ação de empresas do 
setor de petróleo ou gás natural." 

27963 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 

n/i INDEFERIDO 
A correção do cartão resposta é realizada mediante processamento eletrônico. A configuração do caderno de 
questões atende às especificações da contratante e do concurso público. 

27652 
PROFESSOR (A) DE 

GEOGRAFIA 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva II da questão 3 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) 
DE GEOGRAFIA do concurso para a Prefeitura de Mata Grande é FALSA, pois o trecho "o espaço natural, pois este 
último não sofre as consequências das práticas econômicas, sociais, culturais e cotidianas presentes nas sociedades" 
é incorreto, visto que, na perspectiva de muitos cientistas e geógrafos, a ação humana afeta toda a superfície da 
Terra, não apenas as áreas urbanas e rurais. 

27779 
PROFESSOR (A) DE 

GEOGRAFIA 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva II da questão 3 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) 
DE GEOGRAFIA do concurso para a Prefeitura de Mata Grande é FALSA, pois o trecho "o espaço natural, pois este 
último não sofre as consequências das práticas econômicas, sociais, culturais e cotidianas presentes nas sociedades" 
é incorreto, visto que, na perspectiva de muitos cientistas e geógrafos, a ação humana afeta toda a superfície da 
Terra, não apenas as áreas urbanas e rurais. 

27860 
PROFESSOR (A) DE 

GEOGRAFIA 
3 DEFERIDO 

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva II da questão 3 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) 
DE GEOGRAFIA do concurso para a Prefeitura de Mata Grande é FALSA, pois o trecho "o espaço natural, pois este 
último não sofre as consequências das práticas econômicas, sociais, culturais e cotidianas presentes nas sociedades" 
é incorreto, visto que, na perspectiva de muitos cientistas e geógrafos, a ação humana afeta toda a superfície da 
Terra, não apenas as áreas urbanas e rurais. 

27980 
PROFESSOR (A) DE 

GEOGRAFIA 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com os seguintes trechos do texto: "Treinamentos que aliam elementos 
teóricos com questões práticas do dia a dia do órgão ou entidade são necessários para orientar os servidores sobre 
qual caminho seguir diante de situações sensíveis." e "O objetivo desse tipo de treinamento é demonstrar que 
situações conflitantes são inevitáveis em qualquer tipo de trabalho, e que existem maneiras de se aprender a lidar 
com elas sem infringir os padrões éticos. O debate franco sobre tais questões aumenta as chances de que os 
servidores, ao se depararem com situações e problemas semelhantes no futuro, tomem melhores decisões". 
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27913 
PROFESSOR (A) DE 

GEOGRAFIA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

28043 
PROFESSOR (A) DE 

GEOGRAFIA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

28154 
PROFESSOR (A) DE 

GEOGRAFIA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

28208 
PROFESSOR (A) DE 

GEOGRAFIA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27985 
PROFESSOR (A) DE 

GEOGRAFIA 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, segundo o texto: Florestan agradeceu a gentileza de Fernando Henrique e disse 
que não poderia aceitar o privilégio. Que aceitaria se ele fizesse o mesmo com todos os brasileiros em situação mais 
grave do que a dele. 

27512 
PROFESSOR (A) DE 

HISTÓRIA 
4 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está 
de acordo com o artigo 37, parágrafo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). 

27511 
PROFESSOR (A) DE 

HISTÓRIA 
7 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é FALSA, pois o trecho 
"impedir a vida após a morte confortável para seus soberanos" torna a assertiva incorreta. 

27644 
PROFESSOR (A) DE 

HISTÓRIA 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com os seguintes trechos do texto: "Treinamentos que aliam elementos 
teóricos com questões práticas do dia a dia do órgão ou entidade são necessários para orientar os servidores sobre 
qual caminho seguir diante de situações sensíveis." e "O objetivo desse tipo de treinamento é demonstrar que 
situações conflitantes são inevitáveis em qualquer tipo de trabalho, e que existem maneiras de se aprender a lidar 
com elas sem infringir os padrões éticos. O debate franco sobre tais questões aumenta as chances de que os 
servidores, ao se depararem com situações e problemas semelhantes no futuro, tomem melhores decisões". 

27932 
PROFESSOR (A) DE 

HISTÓRIA 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com os seguintes trechos do texto: "Treinamentos que aliam elementos 
teóricos com questões práticas do dia a dia do órgão ou entidade são necessários para orientar os servidores sobre 
qual caminho seguir diante de situações sensíveis." e "O objetivo desse tipo de treinamento é demonstrar que 
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situações conflitantes são inevitáveis em qualquer tipo de trabalho, e que existem maneiras de se aprender a lidar 
com elas sem infringir os padrões éticos. O debate franco sobre tais questões aumenta as chances de que os 
servidores, ao se depararem com situações e problemas semelhantes no futuro, tomem melhores decisões". 

27668 
PROFESSOR (A) DE 

HISTÓRIA 
19 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "Continuando com o exemplo 
acima, quando a mãe da criança explicar que, apesar do formato, aquela é uma fruta diferente, a criança irá 
reorganizar o seu esquema sobre "laranja", sabendo da existência de outras frutas". 

27687 
PROFESSOR (A) DE 

HISTÓRIA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27935 
PROFESSOR (A) DE 

HISTÓRIA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

28116 
PROFESSOR (A) DE 

HISTÓRIA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27510 
PROFESSOR (A) DE 

HISTÓRIA 
24 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso, uma vez que a questão 24 da 
prova do cargo de PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA não trata sobre o exposto pelo candidato. 

27939 
PROFESSOR (A) DE 

HISTÓRIA 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a atitude do presidente não condiz com o posicionamento do professor e deputado. A 
afirmativa II é FALSA, pois há uma extrapolação. O texto não aponta que os dois se destacaram na saúde pública. 

28120 
PROFESSOR (A) DE 

HISTÓRIA 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a atitude do presidente não condiz com o posicionamento do professor e deputado. A 
afirmativa II é FALSA, pois há uma extrapolação. O texto não aponta que os dois se destacaram na saúde pública. 

27764 
PROFESSOR (A) DE 

INFORMÁTICA 
6 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “acalmá-lo e dissuadi-lo das suas intenções” torna a assertiva incorreta. 

28198 
PROFESSOR (A) DE 

INFORMÁTICA 
6 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “acalmá-lo e dissuadi-lo das suas intenções” torna a assertiva incorreta. 

27774 
PROFESSOR (A) DE 

INFORMÁTICA 
13 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “pois ilustram a forma como a criança resolve seus conflitos internos e como ela 
toma decisões” torna a assertiva incorreta. 

28172 
PROFESSOR (A) DE 

INFORMÁTICA 
19 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: "Os campos que você coloca em diferentes 
áreas são mostrados na Tabela Dinâmica da seguinte maneira: (...) • Os campos da área “Valores” são mostrados 
como valores numéricos resumidos na tabela;". 
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27762 
PROFESSOR (A) DE 

INFORMÁTICA 
24 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 24 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

28034 
PROFESSOR (A) DE 

INFORMÁTICA 
24 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 24 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

28073 
PROFESSOR (A) DE 

INFORMÁTICA 
24 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 24 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

28072 
PROFESSOR (A) DE 

INFORMÁTICA 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, segundo o texto: Florestan agradeceu a gentileza de Fernando Henrique e disse 
que não poderia aceitar o privilégio. Que aceitaria se ele fizesse o mesmo com todos os brasileiros em situação mais 
grave do que a dele. A afirmativa II é VERDADEIRA, pois, como todo texto é datado e situado, o fragmento em 
destaque faz referência ao impeachment da expresidenta Dilma Rousseff e ao governo do vice, Michel Temer, que a 
sucedeu. 

28077 
PROFESSOR (A) DE 

INFORMÁTICA 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, segundo o texto: Florestan agradeceu a gentileza de Fernando Henrique e disse 
que não poderia aceitar o privilégio. Que aceitaria se ele fizesse o mesmo com todos os brasileiros em situação mais 
grave do que a dele. A afirmativa II é VERDADEIRA, pois, como todo texto é datado e situado, o fragmento em 
destaque faz referência ao impeachment da expresidenta Dilma Rousseff e ao governo do vice, Michel Temer, que a 
sucedeu. 

27777 
PROFESSOR (A) DE 

INFORMÁTICA 
28 INDEFERIDO 

A assertiva II da prova de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de Mata 
Grande (AL) é FALSA, pois a ideia central do texto está no fato de o autor usar exemplos da vida do deputado para 
justificar um posicionamento ético diante do cargo público ocupado. Entre esses exemplos, pode-se citar a sua 
atitude no plenário, como no trecho "Disciplinado, cumpria rigorosamente os horários das sessões", e a sua reação 
às ofertas de obter benefícios e privilégios, ainda que inerentes à sua posição, como no trecho em que ele justifica a 
oferta de ser tratado em um hospital estrangeiro dizendo "Que aceitaria se ele (Fernando Henrique Cardoso) fizesse 
o mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave do que a dele". Assim, o trecho em destaque na assertiva 
apenas destaca o seu lado "despojado", não o seu lado ético (tema central do texto). 

28083 
PROFESSOR (A) DE 

INFORMÁTICA 
29 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois há uma contradição. O autor afirma que o poder público está corrompido. 

27831 
PROFESSOR (A) DE 
LÍNGUA INGLESA 

23 DEFERIDO 
Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
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hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27694 
PROFESSOR (A) DE 
LÍNGUA INGLESA 

28 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois há uma contradição. O autor afirma que o poder público está corrompido. 

27711 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 
15 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “falta de embasamento científico” torna a assertiva incorreta. 

28107 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “pois ilustram a forma como a criança resolve seus conflitos internos e como ela 
toma decisões” torna a assertiva incorreta. 

27751 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27858 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27919 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27953 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27960 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 
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28096 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

28097 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

28099 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27556 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 
26 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA e pode ser confirmada no último parágrafo do texto. 

27632 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 
29 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois a atitude do presidente não condiz com o posicionamento do professor e deputado. 

28042 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 
29 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois a atitude do presidente não condiz com o posicionamento do professor e deputado. 

27624 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, segundo o texto: Florestan agradeceu a gentileza de Fernando Henrique e disse 
que não poderia aceitar o privilégio. Que aceitaria se ele fizesse o mesmo com todos os brasileiros em situação mais 
grave do que a dele. 

27553 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois, como todo texto é datado e situado, o fragmento em destaque faz referência ao 
impeachment da expresidenta Dilma Rousseff e ao governo do vice, Michel Temer, que a sucedeu. 

27681 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
4 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 1% 
de 1900 é igual a 19. Assim, o montante é R$ 1919. 

27683 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
7 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 2% 
de 1700 é igual a 34. Assim, o montante é R$ 1734. 

27685 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
8 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 
2,5% de 42000 é igual a 1050. Assim, o montante é R$ 43050. 

28009 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
14 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “acalmá-lo e dissuadi-lo das suas intenções” torna a assertiva incorreta. 

28013 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
14 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “acalmá-lo e dissuadi-lo das suas intenções” torna a assertiva incorreta. 
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28076 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “pois ilustram a forma como a criança resolve seus conflitos internos e como ela 
toma decisões” torna a assertiva incorreta. 

27564 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27611 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27772 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27808 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27834 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27838 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27840 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
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hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27853 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27855 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27930 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27933 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27996 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
24 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa II é FALSA, pois o aumento 
é dado por: {R$ 3,94 / [(R$ 3,92 + R$ 3,81 + R$ 4,03 + R$ 3,91) / 4]} - 1 * 100 = R$ 0,57%. 

28173 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
27 INDEFERIDO 

A assertiva II da prova de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de Mata 
Grande (AL) é FALSA, pois a ideia central do texto está no fato de o autor usar exemplos da vida do deputado para 
justificar um posicionamento ético diante do cargo público ocupado. Entre esses exemplos, pode-se citar a sua 
atitude no plenário, como no trecho "Disciplinado, cumpria rigorosamente os horários das sessões", e a sua reação 
às ofertas de obter benefícios e privilégios, ainda que inerentes à sua posição, como no trecho em que ele justifica a 
oferta de ser tratado em um hospital estrangeiro dizendo "Que aceitaria se ele (Fernando Henrique Cardoso) fizesse 
o mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave do que a dele". Assim, o trecho em destaque na assertiva 
apenas destaca o seu lado "despojado", não o seu lado ético (tema central do texto). 

27809 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA 
28 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto aponta aspectos da conduta do professor que não se utilizou de seu cargo 
público para obter vantagens. 
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27854 PSICÓLOGO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Manual de Psicologia Organizacional e do Trabalho, página 
23. 

27859 PSICÓLOGO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Manual de Psicologia Organizacional e do Trabalho, página 
23. 

27983 PSICÓLOGO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Manual de Psicologia Organizacional e do Trabalho, página 
23. 

27782 PSICÓLOGO (A) 4 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Livro Temas da Psicologia: Entrevistas e Grupos, Página 03. 

27857 PSICÓLOGO (A) 4 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Livro Temas da Psicologia: Entrevistas e Grupos, Página 03. 

28185 PSICÓLOGO (A) 8 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Livro Temas da Psicologia: Entrevistas e Grupos, Página 38. 

27864 PSICÓLOGO (A) 19 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: "A Vigilância em Saúde constitui-se de ações 
de promoção da saúde da população, vigilância, proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde, 
abrangendo: (...) • A vigilância da situação de saúde, que desenvolve ações de monitoramento contínuo do país, do 
estado, da região, do município ou das áreas de abrangência de equipes de atenção à saúde" 

27866 PSICÓLOGO (A) 20 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: "vigilância da situação de saúde, que 
desenvolve ações de monitoramento contínuo do país, do estado, da região, do município ou das áreas de 
abrangência de equipes de atenção à saúde, por estudos e análises que identifiquem e expliquem problemas de 
saúde e o comportamento dos principais indicadores de saúde, contribuindo para um planejamento de saúde mais 
abrangente". 

60000 PSICÓLOGO (A) 21 INDEFERIDO 

A assertiva III da questão 21 da prova de matemática dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de 
Mata Grande (AL) é VERDADEIRA, pois o montante acumulado é menor que R$ 4.995 seja no regime de capitalização 
de juros simples (R$ 4.770,00) ou mesmo em juros compostos (R$ 4.775,44). O edital do concurso prevê a realização 
de operações envolvendo juros simples e juros compostos no seu conteúdo programático. 

27691 PSICÓLOGO (A) 23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27891 PSICÓLOGO (A) 23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

27901 PSICÓLOGO (A) 23 DEFERIDO 

Novo gabarito: a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I da questão 23 das provas de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Mata Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item apenas é correto na 
hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros compostos, resultando em um montante de R$ 
3.180,70 > R$ 3.122. Se o investimento rentabilizar em regime de juros simples, a proposição é incorreta, pois resulta 
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em um montante de R$ 3.112,50 < R$ 3.122, não MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros 
simples e de juros compostos está prevista em edital. 

60001 PSICÓLOGO (A) 23 INDEFERIDO 

A assertiva III da questão 23 de matemática das provas de nível superior do concurso para a Prefeitura de Mata 
Grande (AL) é FALSA, pois a proposição do referido item é incorreta seja na hipótese de que o investimento rentabiliza 
em regime de juros compostos (cujo montante seria R$ 5.319,45), ou mesmo se o investimento rentabilizar em 
regime de juros simples (cujo montante seria R$ 5.100,00). Em ambos os regimes de capitalização o montante é 
MENOR que R$ 5.446, NÃO MAIOR. A resolução de questões considerando os regimes de juros simples e de juros 
compostos está prevista em edital. 

27852 PSICÓLOGO (A) 27 INDEFERIDO 

A assertiva II da prova de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de Mata 
Grande (AL) é FALSA, pois a ideia central do texto está no fato de o autor usar exemplos da vida do deputado para 
justificar um posicionamento ético diante do cargo público ocupado. Entre esses exemplos, pode-se citar a sua 
atitude no plenário, como no trecho "Disciplinado, cumpria rigorosamente os horários das sessões", e a sua reação 
às ofertas de obter benefícios e privilégios, ainda que inerentes à sua posição, como no trecho em que ele justifica a 
oferta de ser tratado em um hospital estrangeiro dizendo "Que aceitaria se ele (Fernando Henrique Cardoso) fizesse 
o mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave do que a dele". Assim, o trecho em destaque na assertiva 
apenas destaca o seu lado "despojado", não o seu lado ético (tema central do texto). 

27696 PSICÓLOGO (A) 30 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, segundo o texto: Florestan agradeceu a gentileza de Fernando Henrique e disse 
que não poderia aceitar o privilégio. Que aceitaria se ele fizesse o mesmo com todos os brasileiros em situação mais 
grave do que a dele. 

27870 PSICÓLOGO (A) 30 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois, como todo texto é datado e situado, o fragmento em destaque faz referência ao 
impeachment da expresidenta Dilma Rousseff e ao governo do vice, Michel Temer, que a sucedeu. 

27506 
TÉCNICO (A) EM 
ENFERMAGEM 

6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "determina todos os princípios... que são: a moralidade, a publicidade e a 
eficiência" torna a assertiva incorreta, pois esses são apenas alguns dos princípios, não todos. 

27536 
TÉCNICO (A) EM 
ENFERMAGEM 

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

27627 
TÉCNICO (A) EM 
ENFERMAGEM 

30 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. 

27528 VIGIA 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 245 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente). 

27523 VIGIA 2 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso, uma vez que a questão 2 da prova 
do cargo de Vigia não trata sobre o exposto pelo candidato (a). 

27613 VIGIA 17 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: "Procedimento de limpeza da caixa d’água: 
(...) 8. Tampe a caixa d’água para que não entrem pequenos animais ou insetos. 9. Anote a data da limpeza do lado 
de fora da caixa. 10. Finalmente abra a entrada de água". 

27628 VIGIA 17 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: "Procedimento de limpeza da caixa d’água: 
(...) 8. Tampe a caixa d’água para que não entrem pequenos animais ou insetos. 9. Anote a data da limpeza do lado 
de fora da caixa. 10. Finalmente abra a entrada de água". 

27806 VIGIA 17 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, de acordo com o seguinte trecho do texto: "Procedimento de limpeza da caixa d’água: 
(...) 8. Tampe a caixa d’água para que não entrem pequenos animais ou insetos. 9. Anote a data da limpeza do lado 
de fora da caixa. 10. Finalmente abra a entrada de água". 
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27865 VIGIA 19 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o trecho "reduzindo o risco" torna a assertiva incorreta. 

27542 VIGIA 23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a relação entre as figuras é dada por: {[(16 * 13) / (6 * 11)] - 1} * 100 = [(208 / 66) - 1] * 
100 = 215,1515...%. 

27867 VIGIA 23 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa I é FALSA, pois a relação 
entre as figuras é dada por: {[(16 * 13) / (6 * 11)] - 1} * 100 = [(208 / 66) - 1] * 100 = 215,1515...%. 

28026 VIGIA 25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois se considerarmos que X = R$ 100, temos: R$ 100 / 3 / 5 / 2 = R$ 3,33 ou 3,33% de 
X. 

27954 VIGIA 27 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa II é VERDADEIRA, de 
acordo com os seguintes trechos do texto: "O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, disse hoje (16/12/2019) 
que acredita que está descartada uma greve nacional de caminhoneiros, como ocorreu em maio de 2018". “Hoje era 
o dia do início e não está tendo nada nas estradas, não houve ponto de bloqueio, porque há um respeito nosso com 
os caminhoneiros e dos caminhoneiros com a gente". 

27520 VIGIA n/i INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por parte da 
banca. 

 


