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PREFEITURA DE SERTÂNIA  ESTADO DE PERNAMBUCO 
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CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
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Retificado em 02/08/2019. 
 
DOS RECURSOS DEFERIDOS. 
 
Após a análise dos recursos submetidos pelos (as) candidatos (as) no prazo estabelecido no cronograma do edital, a equipe de professores do Instituto ADM&TEC decidiu alterar 
os gabaritos das seguintes questões: 
1. A questão 7 passa a ser a alternativa “C” em Médico (a) Cardiologista. 
2. A questão 8 passa a ser a alternativa “B” no cargo de Assistente Social. 
3. A questão 14 passa a ser a alternativa “D” no cargo de Médico (a) Clínico (a) Geral. 
4. A questão 18 passa a ser a alternativa “D” no cargo de Biomédico (a); Cirurgião (ã) Dentista; Cirurgião (ã) Dentista – Buco-Maxilo; Cirurgião (ã) Dentista – Periodontista; 
Cirurgião (ã) Dentista – PPNE; Enfermeiro (a); Farmacêutico (a) Bioquímico (a); Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo (a); Médico (a) Cardiologista; Médico (a) Clínico (a) Geral; Médico 
(a) Dermatologista; Médico (a) Geriatra; Médico (a) Neurologista; Médico (a) Obstetra; Médico (a) Ortopedista; Médico (a) Pediatra; Médico (a) Psiquiatra; Médico (a) 
Reumatologista; Médico (a) Urologista; Nutricionista; Técnico (a) de Vigilância em Saúde. 
 
DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS. 
 

RECURSO INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO JURÍDICO JUSTIFICATIVA 

17789 420947 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(UBSF 13 DE MAIO – MICROÁREA 1) 
30 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital: Gestão de recursos humanos. 

17766 420090 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(UBSF 13 DE MAIO – MICROÁREA 1) 
n/i INDEFERIDO 

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

18143 390101 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(UBSF 13 DE MAIO – MICROÁREA 2) 
9 INDEFERIDO 

As determinações da referida questão estão de acordo com as disposições 
da página "SAÚDE DE A A Z", do Ministério da Saúde, disponível em 
http://bit.ly/2HzJ0xv. 

17981 390809 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(UBSF 13 DE MAIO – MICROÁREA 2) 
30 INDEFERIDO 

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

17775 420756 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
(UBSF CRUZEIRO DO NORDESTE – 

MICROÁREA 1) 
14 INDEFERIDO 

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

17777 388869 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
(UBSF CRUZEIRO DO NORDESTE – 

MICROÁREA 3) 
30 INDEFERIDO 

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

17900 401793 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 1 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, 
análise e resposta do recurso por parte da banca. 
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RECURSO INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO JURÍDICO JUSTIFICATIVA 

17976 389261 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 1 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, 
análise e resposta do recurso por parte da banca. 

18002 416396 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o conceito da assertiva refere-se ao 
FLUXOGRAMA (não ao histograma). 

18051 394180 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o caminho crítico refere-se à maior sequência 
de atividades no diagrama de rede, independentemente da dificuldade 
técnica atribuída às mesmas. 

18142 387245 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o caminho crítico refere-se à maior sequência 
de atividades no diagrama de rede, independentemente da dificuldade 
técnica atribuída às mesmas. 

17810 386994 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 2 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

18146 407156 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 2 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o servidor ao utilizar a opção 
“responder a todos” no correio eletrônico deve ter cautela, observando se 
o assunto é realmente interessante para todas as pessoas da lista. 

17808 392843 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 4 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois trata de orientações a serem seguidas 
pelo servidor público na utilização do correio eletrônico. 

18006 412907 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 9 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a identificação dos riscos das atividades é 
uma etapa do planejamento dos riscos do projeto. 

18009 412907 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 9 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a identificação dos riscos das atividades é 
uma etapa do planejamento dos riscos do projeto. 

18060 411443 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 9 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a identificação dos riscos das atividades é 
uma etapa do planejamento dos riscos do projeto. 

17977 407156 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 10 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital: Gestão de recursos humanos. 

18212 389386 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 10 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois as necessidades fisiológicas descritas por 
Maslow tratam-se das mais básicas necessidades, que precisam ser 
saciadas para manter o corpo saudável e garantir a sobrevivência (ex.: 
respiração, sono e digestão). A assertiva refere-se às necessidades de 
amor e relacionamentos. 

17801 392392 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 11 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 11 é a letra a), sendo 
a afirmativa I VERDADEIRA. 

18148 387760 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 11 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital: Administração pública. 

17776 388869 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 12 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o inventário permite obter um balanço 
real dos bens da organização. 

17831 412327 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 12 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o inventário permite obter um balanço 
real dos bens da organização. 
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18008 412907 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 13 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

18063 411443 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois prover treinamento e capacitação para a 
equipe do projeto é uma etapa do gerenciamento da execução, parte da 
gestão de recursos do projeto. 

18144 394349 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois prover treinamento e capacitação para a 
equipe do projeto é uma etapa do gerenciamento da execução, parte da 
gestão de recursos do projeto. 

18231 420056 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois prover treinamento e capacitação para a 
equipe do projeto é uma etapa do gerenciamento da execução, parte da 
gestão de recursos do projeto. 

17909 419415 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 13 INDEFERIDO 
As questões encontram-se claras e coerentes, abordando o tema previsto 
em edital: Gestão de recursos humanos. 

17805 419227 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois prover treinamento e capacitação para a 
equipe do projeto é uma etapa do gerenciamento da execução, parte da 
gestão de recursos do projeto. 

17978 407156 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 14 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital: Gestão de recursos humanos. 

18052 394180 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois as necessidades de estima descritas por 
Maslow incluem a necessidade do ser humano de sentir-se estimado nos 
seus relacionamentos (ex.: autoestima, confiança, conquistas e 
realizações, respeito dos outros e aos outros). A assertiva refere-se às 
necessidades de autorrealização (ou realização pessoal). 

18064 411443 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois as necessidades de estima descritas por 
Maslow incluem a necessidade do ser humano de sentir-se estimado nos 
seus relacionamentos (ex.: autoestima, confiança, conquistas e 
realizações, respeito dos outros e aos outros). A assertiva refere-se às 
necessidades de autorrealização (ou realização pessoal). 

17910 423751 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 14 INDEFERIDO 
As questões encontram-se claras e coerentes, abordando o tema previsto 
em edital: Gestão de recursos humanos. 

17875 412984 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 15 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 15 é a letra c) "A 
afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 

17890 412984 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 15 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 15 é a letra c), pois a 
afirmativa II é verdadeira, e a I é FALSA, já que a função “DIA” retorna um 
número de 1 a 31, não 30. Trata-se de uma função de data e hora. 

18213 389386 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a função “DIA” retorna um número de 1 a 31, 
não 30. Trata-se de uma função de data e hora. 
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17780 391278 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 15 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 15 é a letra c), pois a 
afirmativa II é verdadeira, e a I é FALSA, já que a função “DIA” retorna um 
número de 1 a 31, não 30. Trata-se de uma função de data e hora. 

17889 412984 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 16 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o DELETE apaga o texto selecionado. 

17795 392478 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 18 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, 
análise e resposta do recurso por parte da banca. 

17944 390701 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 30 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o 
recurso. 

17945 390701 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 30 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o 
recurso. 

17946 390701 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 30 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o 
recurso. 

17771 391206 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) n/i DEFERIDO CADASTRO CORRIGIDO. 

17874 389379 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) n/i INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o 
recurso. 

17965 423308 ASSISTENTE SOCIAL 8 DEFERIDO 

Questão 8 passa a ser a alternativa b). A assertiva II é FALSA, pois a 
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da 
criança ou adolescente direcionada para que a criança ou adolescente 
repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à 
manutenção de vínculos com este. 

17975 389367 ASSISTENTE SOCIAL 8 DEFERIDO 

Questão 8 passa a ser a alternativa b). A assertiva II é FALSA, pois a 
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da 
criança ou adolescente direcionada para que a criança ou adolescente 
repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à 
manutenção de vínculos com este. 

18102 395018 ASSISTENTE SOCIAL 8 DEFERIDO 

Questão 8 passa a ser a alternativa b). A assertiva II é FALSA, pois a 
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da 
criança ou adolescente direcionada para que a criança ou adolescente 
repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à 
manutenção de vínculos com este. 

17857 387302 ASSISTENTE SOCIAL 9 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois é função do CRAS realizar ações preventivas. 
O CREAS, por outro lado, deve atuar com foco em pessoas que já estão em 
situação de vulnerabilidade social 

17951 389430 ASSISTENTE SOCIAL 9 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois é função do CRAS realizar ações preventivas. 
O CREAS, por outro lado, deve atuar com foco em pessoas que já estão em 
situação de vulnerabilidade social 

17952 389430 ASSISTENTE SOCIAL 9 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois é função do CRAS realizar ações preventivas. 
O CREAS, por outro lado, deve atuar com foco em pessoas que já estão em 
situação de vulnerabilidade social 
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18027 424396 ASSISTENTE SOCIAL 9 INDEFERIDO 

O gabarito permanece inalterado. A assertiva I é VERDADEIRA, pois a 
alienação parental fere o direito fundamental da criança à convivência 
familiar saudável, sendo, ainda, um descumprimento dos deveres 
relacionados à autoridade dos pais ou decorrentes de tutela ou guarda. A 
assertiva II é FALSA, pois é função do CRAS realizar ações preventivas. O 
CREAS, por outro lado, deve atuar com foco em pessoas que já estão em 
situação de vulnerabilidade social. 

18219 387108 ASSISTENTE SOCIAL 9 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois é função do CRAS realizar ações preventivas. 
O CREAS, por outro lado, deve atuar com foco em pessoas que já estão em 
situação de vulnerabilidade social 

18037 392676 ASSISTENTE SOCIAL 10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois é função do CRAS realizar ações preventivas. 
O CREAS, por outro lado, deve atuar com foco em pessoas que já estão em 
situação de vulnerabilidade social. Assim, a assertiva refere-se ao CREAS. 

17786 390568 ASSISTENTE SOCIAL 12 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o 
recurso. 

17950 390568 ASSISTENTE SOCIAL 12 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

17917 400018 ASSISTENTE SOCIAL 19 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, 
análise e resposta do recurso por parte da banca. 

17991 392676 ASSISTENTE SOCIAL 19 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 
é possível ao usuário do Google Chrome utilizar as senhas salvas na sua 
conta Google para fazer login em apps e sites em diferentes dispositivos. 

17993 392676 ASSISTENTE SOCIAL 19 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 
é possível ao usuário do Google Chrome utilizar as senhas salvas na sua 
conta Google para fazer login em apps e sites em diferentes dispositivos. 

17919 400018 ASSISTENTE SOCIAL 20 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, 
análise e resposta do recurso por parte da banca. 

17921 400018 ASSISTENTE SOCIAL 23 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, 
análise e resposta do recurso por parte da banca. 

17968 407146 AUDITOR (A) 1 INDEFERIDO 
A prova continha questões claras e coerentes, abordando os temas 
previstos em edital. 

18059 411453 AUDITOR (A) 3 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta um dos deveres do servidor 
público para desempenhar bem suas funções , qual seja: administrar 
adequadamente seu e-mail. 

18053 421733 AUDITOR (A) 5 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois a classificação é um recurso que o Excel 
fornece para ordenar uma ou mais colunas na ordem crescente e 
DECRESCENTE. 
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18069 419918 AUDITOR (A) 5 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois a classificação é um recurso que o Excel 
fornece para ordenar uma ou mais colunas na ordem crescente e 
DECRESCENTE. 

18145 407146 AUDITOR (A) 5 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois a classificação é um recurso que o Excel 
fornece para ordenar uma ou mais colunas na ordem crescente e 
DECRESCENTE. 

18172 408881 AUDITOR (A) 5 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois a classificação é um recurso que o Excel 
fornece para ordenar uma ou mais colunas na ordem crescente e 
DECRESCENTE. 

18159 407819 AUDITOR (A) 10 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente. A afirmativa I é FALSA, pois, no 
Brasil, todo tributo deve ser instituído em lei. 

18108 389133 AUDITOR (A) 14 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente. A afirmativa II é FALSA, pois o 
imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 
independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao 
contribuinte. 

18160 407819 AUDITOR (A) 17 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a fórmula =A1+A2+A3 soma os valores das 
células A1, A2 e A3. 

17869 387160 AUXILIAR DE RADIOLOGIA 2 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital: Sistemas de informação em saúde. 

18179 387541 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 15 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

18197 387541 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 19 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

18048 420271 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL n/i INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o 
recurso. 

17887 386903 BIOMÉDICO (A) 6 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois o sistema linfático é constituído pelo 
tecido linfoide (ou reticular), um tipo especial de tecido conjuntivo rico em 
células reticulares e em células de defesa, como os linfócitos, os 
plasmócitos e os macrófagos. O tecido linfoide está presente em locais 
sujeitos à invasão de substâncias patogênicas e de microrganismos. É o 
principal constituinte dos órgãos linfoides, os quais estão envolvidos na 
produção dos linfócitos e na resposta imunológica. 

17914 408327 BIOMÉDICO (A) 6 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois o sistema linfático é constituído pelo 
tecido linfoide (ou reticular), um tipo especial de tecido conjuntivo rico em 
células reticulares e em células de defesa, como os linfócitos, os 
plasmócitos e os macrófagos. O tecido linfoide está presente em locais 
sujeitos à invasão de substâncias patogênicas e de microrganismos. É o 
principal constituinte dos órgãos linfoides, os quais estão envolvidos na 
produção dos linfócitos e na resposta imunológica. 
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17930 417306 BIOMÉDICO (A) 6 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois o sistema linfático é constituído pelo 
tecido linfoide (ou reticular), um tipo especial de tecido conjuntivo rico em 
células reticulares e em células de defesa, como os linfócitos, os 
plasmócitos e os macrófagos. O tecido linfoide está presente em locais 
sujeitos à invasão de substâncias patogênicas e de microrganismos. É o 
principal constituinte dos órgãos linfoides, os quais estão envolvidos na 
produção dos linfócitos e na resposta imunológica. 

17779 411449 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o espelho é utilizado em exames 
clínicos odontológicos e pode servir para aumentar a imagem refletida. 

17793 420435 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 1 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

17846 394604 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 1 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

18007 388996 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o espelho é utilizado em exames 
clínicos odontológicos e pode servir para aumentar a imagem refletida. 

18013 394604 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 1 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

18162 423617 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 1 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o espelho é utilizado em exames 
clínicos odontológicos e pode servir para aumentar a imagem refletida. 

18050 387114 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 2 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois quimioterapia é um tratamento que 
utiliza medicamentos para destruir as células malignas que formam o 
tumor. 

17794 420435 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 6 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

17774 387102 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 7 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. A afirmativa II é FALSA, pois os sulcos têm papel importante no 
escoamento dos alimentos. 

17781 411449 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 7 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o escavador é utilizado para escavar o 
material cariado, e a partir desse procedimento é possível verificar e avaliar 
o dano causado pela cárie. 

17797 423851 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 7 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois os sulcos têm papel importante no 
escoamento dos alimentos. 

17800 424142 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 7 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o escavador é utilizado para escavar o 
material cariado, e a partir desse procedimento é possível verificar e avaliar 
o dano causado pela cárie. 

17824 424142 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 7 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o escavador é utilizado para escavar o 
material cariado, e a partir desse procedimento é possível verificar e avaliar 
o dano causado pela cárie. 
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18014 388996 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 7 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o escavador é utilizado para escavar o 
material cariado, e a partir desse procedimento é possível verificar e avaliar 
o dano causado pela cárie. 

18158 423617 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 7 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o escavador é utilizado para escavar o 
material cariado, e a partir desse procedimento é possível verificar e avaliar 
o dano causado pela cárie. 

18177 410730 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 7 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois os sulcos, em regra, têm papel importante no 
escoamento dos alimentos. 

18186 393185 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 7 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o escavador é utilizado para escavar o 
material cariado, e a partir desse procedimento é possível verificar e avaliar 
o dano causado pela cárie. 

17783 411449 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 8 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois a cárie dentária é uma doença infecciosa 
que progride de forma muito lenta na maioria dos indivíduos, raramente é 
auto limitante e, na ausência de tratamento, progride até destruir 
totalmente a estrutura dentária (FEJERSKOV, O.; KIDD, E. Cárie dentária: a 
doença e seu tratamento clínico. 1. ed. São Paulo: Santos, 2005). 

17798 424142 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 8 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois a cárie dentária é uma doença infecciosa 
que progride de forma muito lenta na maioria dos indivíduos, raramente é 
auto limitante e, na ausência de tratamento, progride até destruir 
totalmente a estrutura dentária (FEJERSKOV, O.; KIDD, E. Cárie dentária: a 
doença e seu tratamento clínico. 1. ed. São Paulo: Santos, 2005). 

17815 424142 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 8 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois a cárie dentária é uma doença infecciosa 
que progride de forma muito lenta na maioria dos indivíduos, raramente é 
auto limitante e, na ausência de tratamento, progride até destruir 
totalmente a estrutura dentária (FEJERSKOV, O.; KIDD, E. Cárie dentária: a 
doença e seu tratamento clínico. 1. ed. São Paulo: Santos, 2005). 

17822 424142 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois apesar de alguns estudos 
recomendarem a não utilização da sonda exploradora para algumas 
finalidades, esta prática ainda pode ser utilizada por profissionais da área. 

17871 387114 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois apesar de alguns estudos 
recomendarem a não utilização da sonda exploradora para algumas 
finalidades, esta prática ainda pode ser utilizada por profissionais da área. 

17881 393251 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 8 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois a cárie dentária é uma doença infecciosa 
que progride de forma muito lenta na maioria dos indivíduos, raramente é 
auto limitante e, na ausência de tratamento, progride até destruir 
totalmente a estrutura dentária (FEJERSKOV, O.; KIDD, E. Cárie dentária: a 
doença e seu tratamento clínico. 1. ed. São Paulo: Santos, 2005). 
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17996 390437 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois apesar de alguns estudos 
recomendarem a não utilização da sonda exploradora para algumas 
finalidades, esta prática ainda pode ser utilizada por profissionais da área. 

18175 410730 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois apesar de alguns estudos 
recomendarem a não utilização da sonda exploradora para algumas 
finalidades, esta prática ainda pode ser utilizada por profissionais da área 

18193 387599 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois apesar de alguns estudos 
recomendarem a não utilização da sonda exploradora para algumas 
finalidades, esta prática ainda pode ser utilizada por profissionais da área 

18153 410730 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois apesar de alguns estudos 
recomendarem a não utilização da sonda exploradora para algumas 
finalidades, esta prática ainda pode ser utilizada por profissionais da área 

17785 411449 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 9 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois de acordo com os preceitos de 
Promoção de Saúde, o tratamento da doença cárie visa restabelecer o 
equilíbrio e a saúde bucal do paciente por meio do controle dos fatores 
etiológicos, como remoção do biofilme, educação e instrução de higiene e 
dieta, além da aplicação de fluoretos (BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Brasília: MS-CNSB, 2004). 

17851 387196 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 9 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois de acordo com os preceitos de 
Promoção de Saúde, o tratamento da doença cárie visa restabelecer o 
equilíbrio e a saúde bucal do paciente por meio do controle dos fatores 
etiológicos, como remoção do biofilme, educação e instrução de higiene e 
dieta, além da aplicação de fluoretos (BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Brasília: MS-CNSB, 2004). 

17886 393251 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 9 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois de acordo com os preceitos de 
Promoção de Saúde, o tratamento da doença cárie visa restabelecer o 
equilíbrio e a saúde bucal do paciente por meio do controle dos fatores 
etiológicos, como remoção do biofilme, educação e instrução de higiene e 
dieta, além da aplicação de fluoretos (BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Brasília: MS-CNSB, 2004). 

17908 386954 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 9 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois de acordo com os preceitos de 
Promoção de Saúde, o tratamento da doença cárie visa restabelecer o 
equilíbrio e a saúde bucal do paciente por meio do controle dos fatores 
etiológicos, como remoção do biofilme, educação e instrução de higiene e 
dieta, além da aplicação de fluoretos (BRASIL. Ministério da Saúde. 
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Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Brasília: MS-CNSB, 2004). 

18049 387114 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 9 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois de acordo com os preceitos de 
Promoção de Saúde, o tratamento da doença cárie visa restabelecer o 
equilíbrio e a saúde bucal do paciente por meio do controle dos fatores 
etiológicos, como remoção do biofilme, educação e instrução de higiene e 
dieta, além da aplicação de fluoretos (BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Brasília: MS-CNSB, 2004). 

18185 393499 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 9 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois de acordo com os preceitos de 
Promoção de Saúde, o tratamento da doença cárie visa restabelecer o 
equilíbrio e a saúde bucal do paciente por meio do controle dos fatores 
etiológicos, como remoção do biofilme, educação e instrução de higiene e 
dieta, além da aplicação de fluoretos (BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Brasília: MS-CNSB, 2004). 

18187 393499 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 9 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois de acordo com os preceitos de 
Promoção de Saúde, o tratamento da doença cárie visa restabelecer o 
equilíbrio e a saúde bucal do paciente por meio do controle dos fatores 
etiológicos, como remoção do biofilme, educação e instrução de higiene e 
dieta, além da aplicação de fluoretos (BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Brasília: MS-CNSB, 2004). 

18217 390437 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 9 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois de acordo com os preceitos de 
Promoção de Saúde, o tratamento da doença cárie visa restabelecer o 
equilíbrio e a saúde bucal do paciente por meio do controle dos fatores 
etiológicos, como remoção do biofilme, educação e instrução de higiene e 
dieta, além da aplicação de fluoretos (BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Brasília: MS-CNSB, 2004). 

18184 393499 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 9 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois de acordo com os preceitos de 
Promoção de Saúde, o tratamento da doença cárie visa restabelecer o 
equilíbrio e a saúde bucal do paciente por meio do controle dos fatores 
etiológicos, como remoção do biofilme, educação e instrução de higiene e 
dieta, além da aplicação de fluoretos (BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Brasília: MS-CNSB, 2004). 

17911 386954 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 10 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a cárie dentária é uma doença crônica e 
infecciosa que provoca a destruição dos tecidos dentários. 



 
PÁGINA 11 DE 37 | PREFEITURA DE SERTÂNIA (PE)  RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS 

RECURSO INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO JURÍDICO JUSTIFICATIVA 

18113 416638 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 10 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a cárie dentária é uma doença crônica e 
infecciosa que provoca a destruição dos tecidos dentários. 

17787 411449 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a coroa dos incisivos é adaptada para a 
especial função de cortar os alimentos. 

17959 421790 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 11 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o esmalte dos dentes é translúcido. 

17905 393251 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 12 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois de modo geral, a cárie dentária progride de 
forma muito lenta na maioria dos indivíduos. 

18089 416638 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 12 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a cárie dentária é uma doença crônica 
e infecciosa que provoca a destruição dos tecidos dentários. A afirmativa 
II é FALSA, pois de modo geral, a cárie dentária progride de forma muito 
lenta na maioria dos indivíduos. 

18194 387599 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 12 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois de modo geral, a cárie dentária progride de 
forma muito lenta na maioria dos indivíduos. 

17796 423851 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o Hollemback é apropriado para fazer inserção 
de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente, entre 
outras finalidades. 

17836 394604 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o Hollemback é apropriado para fazer inserção 
de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente, entre 
outras finalidades. 

17838 398851 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o Hollemback é apropriado para fazer inserção 
de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente, entre 
outras finalidades. 

17845 387196 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o Hollemback é apropriado para fazer inserção 
de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente, entre 
outras finalidades. 

17870 387599 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o Hollemback é apropriado para fazer inserção 
de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente, entre 
outras finalidades. 

17883 387114 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o Hollemback é apropriado para fazer inserção 
de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente, entre 
outras finalidades. 

17903 393251 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o Hollemback é apropriado para fazer inserção 
de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente, entre 
outras finalidades. 

17920 420936 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o Hollemback é apropriado para fazer inserção 
de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente, entre 
outras finalidades. 
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17960 423649 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o Hollemback é apropriado para fazer inserção 
de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente, entre 
outras finalidades. 

17973 424142 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o Hollemback é apropriado para fazer inserção 
de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente, entre 
outras finalidades. 

18021 388996 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o Hollemback é apropriado para fazer inserção 
de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente, entre 
outras finalidades. 

18046 387275 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o Hollemback é apropriado para fazer inserção 
de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente, entre 
outras finalidades. 

18161 423617 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o Hollemback é apropriado para fazer inserção 
de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente, entre 
outras finalidades. 

18183 410730 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o Hollemback é apropriado para fazer inserção 
de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente, entre 
outras finalidades. 

18188 393185 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o Hollemback é apropriado para fazer inserção 
de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente, entre 
outras finalidades. 

18189 393185 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o Hollemback é apropriado para fazer inserção 
de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente, entre 
outras finalidades. 

18195 414498 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o Hollemback é apropriado para fazer inserção 
de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente, entre 
outras finalidades. 

18196 414519 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o Hollemback é apropriado para fazer inserção 
de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente, entre 
outras finalidades. 

18199 392016 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o Hollemback é apropriado para fazer inserção 
de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente, entre 
outras finalidades. 

18218 390437 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o Hollemback é apropriado para fazer inserção 
de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente, entre 
outras finalidades. 

18190 393499 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 17 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 17 é a letra a) As duas 
afirmativas são verdadeiras. 

17894 423620 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA n/i DEFERIDO CADASTRO CORRIGIDO. 
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17923 394806 CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA n/i DEFERIDO CADASTRO CORRIGIDO. 

17982 424409 
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA - BUCO-

MAXILO 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois em regra a cárie dentária progride de 
forma muito lenta na maioria dos indivíduos. A assertiva não afirma que 
em todos os casos será assim, pois utiliza termos como "de modo geral" e 
"na maioria dos indivíduos", pelos quais se infere que pode haver exceções. 

17961 408605 
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA - BUCO-

MAXILO 
n/i DEFERIDO CADASTRO CORRIGIDO. 

17804 394480 ENFERMEIRO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a cartilagem é uma forma de tecido 
conjuntivo. O tecido conjuntivo também pode ser chamado tecido 
conectivo, já que possui função de unir, conectar outros tecidos. 

17844 389380 ENFERMEIRO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a cartilagem é uma forma de tecido 
conjuntivo. A assertiva afirma que a cartilagem forma partes do esqueleto 
nas quais ocorre movimento, porém não restringe a apenas essas partes. 

17864 393188 ENFERMEIRO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a cartilagem é uma forma de tecido 
conjuntivo. A assertiva afirma que a cartilagem forma partes do esqueleto 
nas quais ocorre movimento, porém não restringe a apenas essas partes. 

17912 395070 ENFERMEIRO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a cartilagem é uma forma de tecido 
conjuntivo. O tecido conjuntivo também pode ser chamado tecido 
conectivo, já que possui função de unir, conectar outros tecidos. 

17953 416970 ENFERMEIRO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a cartilagem é uma forma de tecido 
conjuntivo. O tecido conjuntivo também pode ser chamado tecido 
conectivo, já que possui função de unir, conectar outros tecidos. 

18015 395070 ENFERMEIRO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a cartilagem é uma forma de tecido 
conjuntivo. O tecido conjuntivo também pode ser chamado tecido 
conectivo, já que possui função de unir, conectar outros tecidos. 

18067 389996 ENFERMEIRO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a cartilagem é uma forma de tecido 
conjuntivo. O tecido conjuntivo também pode ser chamado tecido 
conectivo, já que possui função de unir, conectar outros tecidos. 

18077 424379 ENFERMEIRO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a cartilagem é uma forma de tecido 
conjuntivo. O tecido conjuntivo também pode ser chamado tecido 
conectivo, já que possui função de unir, conectar outros tecidos. 

18157 424379 ENFERMEIRO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a cartilagem é uma forma de tecido 
conjuntivo. O tecido conjuntivo também pode ser chamado tecido 
conectivo, já que possui função de unir, conectar outros tecidos. 

18068 387327 ENFERMEIRO (A) 2 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois quimioterapia é um tratamento que 
utiliza medicamentos para destruir as células malignas que formam o 
tumor. 

18090 412150 ENFERMEIRO (A) 2 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois quimioterapia é um tratamento que 
utiliza medicamentos para destruir as células malignas que formam o 
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tumor. A assertiva não afirma que são eliminadas apenas as células do 
tumor. 

17941 389393 ENFERMEIRO (A) 2 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois quimioterapia é um tratamento que 
utiliza medicamentos para destruir as células malignas que formam o 
tumor. 

18045 416839 ENFERMEIRO (A) 2 INDEFERIDO 
Conforme o gabarito preliminar, a resposta da questão 2 é a letra a) As 
duas afirmativas são verdadeiras. 

18164 415077 ENFERMEIRO (A) 4 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital: Citologia. 

18165 387682 ENFERMEIRO (A) 4 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital: Citologia. 

18168 415077 ENFERMEIRO (A) 4 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital: Citologia. 

18169 387682 ENFERMEIRO (A) 4 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital: Citologia. 

17834 388208 ENFERMEIRO (A) 6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois são órgãos que fazem parte do sistema 
urinário: dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. 

17850 387354 ENFERMEIRO (A) 6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois são órgãos que fazem parte do sistema 
urinário: dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. 

18071 389893 ENFERMEIRO (A) 6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois são órgãos que fazem parte do sistema 
urinário: dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. 

18072 389893 ENFERMEIRO (A) 6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois são órgãos que fazem parte do sistema 
urinário: dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. 

17932 389393 ENFERMEIRO (A) 6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois são órgãos que fazem parte do sistema 
urinário: dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. 

17835 421680 ENFERMEIRO (A) 6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois são órgãos que fazem parte do sistema 
urinário: dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. 

17904 392845 ENFERMEIRO (A) 10 INDEFERIDO 
Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 10 é a letra b) A 
afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. 

17880 394952 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, 
como a pele ou mucosas, é conhecido como carcinoma. Se começar em 
tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagens, é chamado de 
sarcoma (fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer). 

17896 391250 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, 
como a pele ou mucosas, é conhecido como carcinoma. Se começar em 
tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagens, é chamado de 
sarcoma (fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer). 

17897 391250 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, 
como a pele ou mucosas, é conhecido como carcinoma. Se começar em 
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tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagens, é chamado de 
sarcoma (fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer). 

17898 391250 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, 
como a pele ou mucosas, é conhecido como carcinoma. Se começar em 
tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagens, é chamado de 
sarcoma (fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer). 

17906 394883 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, 
como a pele ou mucosas, é conhecido como carcinoma. Se começar em 
tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagens, é chamado de 
sarcoma (fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer). 

17913 424248 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, 
como a pele ou mucosas, é conhecido como carcinoma. Se começar em 
tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagens, é chamado de 
sarcoma (fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer). 

17915 392845 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, 
como a pele ou mucosas, é conhecido como carcinoma. Se começar em 
tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagens, é chamado de 
sarcoma (fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer). 

17929 395070 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, 
como a pele ou mucosas, é conhecido como carcinoma. Se começar em 
tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagens, é chamado de 
sarcoma (fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer). 

17956 393441 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, 
como a pele ou mucosas, é conhecido como carcinoma. Se começar em 
tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagens, é chamado de 
sarcoma (fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer). 

17984 418107 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, 
como a pele ou mucosas, é conhecido como carcinoma. Se começar em 
tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagens, é chamado de 
sarcoma (fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer). 

17985 394069 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, 
como a pele ou mucosas, é conhecido como carcinoma. Se começar em 
tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagens, é chamado de 
sarcoma (fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer). 

18038 415978 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, 
como a pele ou mucosas, é conhecido como carcinoma. Se começar em 
tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagens, é chamado de 
sarcoma (fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer). 
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18054 394952 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, 
como a pele ou mucosas, é conhecido como carcinoma. Se começar em 
tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagens, é chamado de 
sarcoma (fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer). 

18062 387327 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, 
como a pele ou mucosas, é conhecido como carcinoma. Se começar em 
tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagens, é chamado de 
sarcoma (fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer). 

18082 394952 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, 
como a pele ou mucosas, é conhecido como carcinoma. Se começar em 
tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagens, é chamado de 
sarcoma (fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer). 

18106 419674 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, 
como a pele ou mucosas, é conhecido como carcinoma. Se começar em 
tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagens, é chamado de 
sarcoma (fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer). 

18156 394938 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, 
como a pele ou mucosas, é conhecido como carcinoma. Se começar em 
tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagens, é chamado de 
sarcoma (fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer). 

18215 391926 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, 
como a pele ou mucosas, é conhecido como carcinoma. Se começar em 
tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagens, é chamado de 
sarcoma (fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer). 

17954 416970 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, 
como a pele ou mucosas, é conhecido como carcinoma. Se começar em 
tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagens, é chamado de 
sarcoma (fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer). 

17955 416970 ENFERMEIRO (A) 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, 
como a pele ou mucosas, é conhecido como carcinoma. Se começar em 
tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagens, é chamado de 
sarcoma (fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer). 

17852 389380 ENFERMEIRO (A) 14 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital: anatomia e fisiologia. 

17866 393188 ENFERMEIRO (A) 14 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital: anatomia e fisiologia. 

18286 387596 ENFERMEIRO (A) 14 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital: anatomia e fisiologia. 
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17784 394246 ENFERMEIRO (A) 18 DEFERIDO 

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva I é FALSA, 
pois o direito a acompanhante nos casos de internação é garantido para 
determinados grupos de pacientes (crianças, adolescentes, idosos, 
gestantes), mas não para todos os pacientes. 

17843 390504 ENFERMEIRO (A) 18 DEFERIDO 

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva I é FALSA, 
pois o direito a acompanhante nos casos de internação é garantido para 
determinados grupos de pacientes (crianças, adolescentes, idosos, 
gestantes), mas não para todos os pacientes. 

17847 423791 ENFERMEIRO (A) 18 DEFERIDO 

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva I é FALSA, 
pois o direito a acompanhante nos casos de internação é garantido para 
determinados grupos de pacientes (crianças, adolescentes, idosos, 
gestantes), mas não para todos os pacientes. 

18086 421155 ENFERMEIRO (A) 18 DEFERIDO 

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva I é FALSA, 
pois o direito a acompanhante nos casos de internação é garantido para 
determinados grupos de pacientes (crianças, adolescentes, idosos, 
gestantes), mas não para todos os pacientes. 

18087 421155 ENFERMEIRO (A) 18 DEFERIDO 

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva I é FALSA, 
pois o direito a acompanhante nos casos de internação é garantido para 
determinados grupos de pacientes (crianças, adolescentes, idosos, 
gestantes), mas não para todos os pacientes. 

18292 387648 ENFERMEIRO (A) 18 DEFERIDO 

Novo gabarito: d) As duas afirmativas são falsas. A assertiva I é FALSA, 
pois o direito a acompanhante nos casos de internação é garantido para 
determinados grupos de pacientes (crianças, adolescentes, idosos, 
gestantes), mas não para todos os pacientes. 

18117 423420 ENFERMEIRO (A) 19 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital: citologia. 

18173 423420 ENFERMEIRO (A) 19 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital: citologia. 

18192 386920 ENFERMEIRO (A) n/i DEFERIDO CADASTRO CORRIGIDO. 

17862 391679 ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO (A) 1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a latitude, a altitude, a exposição geográfica e 
a continentalidade são alguns exemplos de fatores do clima. 

17820 391170 ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO (A) 5 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois a classificação é um recurso que o Excel 
fornece para ordenar uma ou mais colunas na ordem crescente e 
DECRESCENTE. 

17825 391170 ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO (A) 5 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois a classificação é um recurso que o Excel 
fornece para ordenar uma ou mais colunas na ordem crescente e 
DECRESCENTE. 
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17990 392546 ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO (A) 5 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois a classificação é um recurso que o Excel 
fornece para ordenar uma ou mais colunas na ordem crescente e 
DECRESCENTE. 

18043 411319 ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO (A) 8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o estresse hídrico pode influenciar na 
eficácia de controle de pragas em uma lavoura, tornando-o mais ou menos 
eficaz a depender do caso. 

18155 394873 ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO (A) 10 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois é possível que as lesmas jovens 
consumam a folha inteira da planta em uma lavoura, restando somente o 
talo. A assertiva não exclui a possibilidade de lesmas adultas também 
ocasionarem danos as lavouras. 

17855 391679 ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO (A) 12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a medida que aumenta a distância da 
linha do Equador, encontram-se os climas quentes, temperados e frios. O 
termo "respectivamente" reforça a ideia de que os climas estão na devida 
ordem, conforme a distância da linha do Equador. 

18036 421711 ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO (A) 12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a medida que aumenta a distância da 
linha do Equador, encontram-se os climas quentes, temperados e frios. O 
termo "respectivamente" reforça a ideia de que os climas estão na devida 
ordem, conforme a distância da linha do Equador. 

18149 421711 ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO (A) 12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a medida que aumenta a distância da 
linha do Equador, encontram-se os climas quentes, temperados e frios. O 
termo "respectivamente" reforça a ideia de que os climas estão na devida 
ordem, conforme a distância da linha do Equador. 

18039 421711 ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO (A) 13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os estudos climatológicos referem-se, 
de uma maneira geral, a territórios mais OU menos vastos, ou seja, pode 
ser mais extenso ou menos extenso. 

18040 421711 ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO (A) 13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os estudos climatológicos referem-se, 
de uma maneira geral, a territórios mais OU menos vastos, ou seja, pode 
ser mais extenso ou menos extenso. 

18041 421711 ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO (A) 13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os estudos climatológicos referem-se, 
de uma maneira geral, a territórios mais OU menos vastos, ou seja, pode 
ser mais extenso ou menos extenso. 

18150 421711 ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO (A) 13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os estudos climatológicos referem-se, 
de uma maneira geral, a territórios mais OU menos vastos, ou seja, pode 
ser mais extenso ou menos extenso. 

18151 421711 ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO (A) 13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os estudos climatológicos referem-se, 
de uma maneira geral, a territórios mais OU menos vastos, ou seja, pode 
ser mais extenso ou menos extenso. 

17879 419985 FISIOTERAPEUTA 6 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois a terapia manual permite a correção 
postural, além de causar reações psicológicas que apresentam uma 
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resposta somática traduzida pelo relaxamento e sensação de bem-estar. 
A terapia manual também trata a dor. 

17907 387149 FISIOTERAPEUTA 6 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a terapia manual permite a correção 
postural, além de causar reações psicológicas que apresentam uma 
resposta somática traduzida pelo relaxamento e sensação de bem-estar. 
A terapia manual também trata a dor. 

18004 393980 FISIOTERAPEUTA 7 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a finalidade da Cinesiologia é 
compreender as forças que atuam sobre o corpo humano. Através dessa 
compreensão torna-se possível manipular estas forças em procedimentos 
de tratamento, de modo que o desempenho humano possa ser melhorado 
e lesões adicionais possam ser prevenidas. 

18209 423237 FISIOTERAPEUTA 7 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a finalidade da Cinesiologia é 
compreender as forças que atuam sobre o corpo humano. Através dessa 
compreensão torna-se possível manipular estas forças em procedimentos 
de tratamento, de modo que o desempenho humano possa ser melhorado 
e lesões adicionais possam ser prevenidas. 

18022 393980 FISIOTERAPEUTA 9 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a Cinesiologia significa ‘estudo do 
movimento’ enquanto que cinesioterapia significa ‘terapia do movimento’. 
Em outras palavras, a cinesioterapia faz parte da Cinesiologia, atuando 
como tratamento para traumas e lesões decorrentes de movimentos. 

18023 393980 FISIOTERAPEUTA 9 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a Cinesiologia significa ‘estudo do 
movimento’ enquanto que cinesioterapia significa ‘terapia do movimento’. 
Em outras palavras, a cinesioterapia faz parte da Cinesiologia, atuando 
como tratamento para traumas e lesões decorrentes de movimentos. 

18033 415107 FISIOTERAPEUTA 9 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a Cinesiologia significa ‘estudo do 
movimento’ enquanto que cinesioterapia significa ‘terapia do movimento’. 
Em outras palavras, a cinesioterapia faz parte da Cinesiologia, atuando 
como tratamento para traumas e lesões decorrentes de movimentos. 

18152 423212 FISIOTERAPEUTA 9 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a Cinesiologia significa ‘estudo do 
movimento’ enquanto que cinesioterapia significa ‘terapia do movimento’. 
Em outras palavras, a cinesioterapia faz parte da Cinesiologia, atuando 
como tratamento para traumas e lesões decorrentes de movimentos. 

18178 423212 FISIOTERAPEUTA 9 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a Cinesiologia significa ‘estudo do 
movimento’ enquanto que cinesioterapia significa ‘terapia do movimento’. 
Em outras palavras, a cinesioterapia faz parte da Cinesiologia, atuando 
como tratamento para traumas e lesões decorrentes de movimentos. 

18200 423212 FISIOTERAPEUTA 9 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois a Cinesiologia significa ‘estudo do 
movimento’ enquanto que cinesioterapia significa ‘terapia do movimento’. 
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Em outras palavras, a cinesioterapia faz parte da Cinesiologia, atuando 
como tratamento para traumas e lesões decorrentes de movimentos. 

18025 393980 FISIOTERAPEUTA 10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois as contrações dos músculos lisos das paredes 
vasos sanguíneos regulam a intensidade do fluxo de sangue. 

17892 419985 FISIOTERAPEUTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva encontra-se clara, correta e coerente, atendendo às 
disposições do edital. 

17901 387149 FISIOTERAPEUTA 13 INDEFERIDO 

A assertiva encontra-se clara, correta e coerente, atendendo às 
disposições do edital. O candidato não indicou se deseja alteração do 
gabarito ou anulação da questão, assim como não apontou se a questão 
contraria algum aspecto do edital. 

18131 391346 FISIOTERAPEUTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva encontra-se clara, correta e coerente, atendendo às 
disposições do edital. 

18201 423212 FISIOTERAPEUTA 13 INDEFERIDO 
A assertiva encontra-se clara, correta e coerente, atendendo às 
disposições do edital. 

17791 394250 FONOAUDIÓLOGO (A) 11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a orelha externa consiste na orelha e em 
um canal de aproximadamente 2 cm. A orelha serve para proteger o ouvido 
médio e prevenir danos ao tímpano. Ela também canaliza as ondas que 
alcançam o ouvido para o canal e o tímpano no meio do ouvido. Devido ao 
comprimento do canal , ele é capaz de amplificar os sons. 

17792 394250 FONOAUDIÓLOGO (A) 18 DEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois o direito a acompanhante nos casos de 
internação é garantido para determinados grupos de pacientes (crianças, 
adolescentes, idosos, gestantes), mas não para todos os pacientes. 

18073 418739 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 2 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o 
recurso. 

17863 395012 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 4 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (TEMA: CF 
de 1988 (artigo 5°). 

18010 401669 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 4 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois estão de acordo com a legislação 
vigente. 

17998 419514 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 6 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois pode ser considerada crime ambiental, 
com base no disposto do artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais. 

17829 391024 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 7 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: Proteção ao patrimônio público). 

17916 415177 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 7 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: Proteção ao patrimônio público). 

17969 392820 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 7 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: Proteção ao patrimônio público). 

17999 419514 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 7 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: Proteção ao patrimônio público). 
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18020 392189 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 7 INDEFERIDO A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente. 

18066 391024 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 7 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois cita corretamente o principal objetivo dos 
primeiros socorros. 

18094 423830 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 7 INDEFERIDO A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente. 

17878 421336 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois encontra-se em concordância com a Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Art. 40, item 5, alínea a). 

17933 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois encontra-se em concordância com a Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Art. 29, item I). 

17949 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, 
análise e resposta do recurso por parte da banca. 

18109 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois encontra-se em concordância com a Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Art. 29, item I). 

18110 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois encontra-se em concordância com a Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Art. 29, item I). 

18114 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois encontra-se em concordância com a Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Art. 29, item I). 

18115 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois encontra-se em concordância com a Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Art. 29, item I). 

18116 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois encontra-se em concordância com a Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Art. 29, item I). 

17865 395012 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: Atendimento ao público). 

17899 395145 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois garantir o desenvolvimento nacional é um dos 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

17939 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

17966 403968 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: CF de 1988; artigos 1 ao 16). 

18035 395051 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: Atendimento ao público). 

18118 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: CF de 1988; artigos 1 ao 16). 

18119 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: CF de 1988; artigos 1 ao 16). 

18120 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: CF de 1988; artigos 1 ao 16). 

18121 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: CF de 1988; artigos 1 ao 16). 
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18124 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: CF de 1988; artigos 1 ao 16). 

18125 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: CF de 1988; artigos 1 ao 16). 

18210 395145 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: CF de 1988; artigos 1 ao 16). 

17778 391278 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 17 é a letra “D”. 

17816 392328 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois deve-se realizar a varrição de um ambiente de 
trabalho sempre em direção à saída do mesmo.  
organização 

17817 389403 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois deve-se realizar a varrição de um ambiente de 
trabalho sempre em direção à saída do mesmo.  
organização 

17830 387035 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, o servidor deve preferir iniciar a limpeza do ambiente 
de trabalho de cima para baixo, deixando o chão como 
último local na sequência de limpeza. 

17854 391024 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

17856 391024 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

17884 390354 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

17895 395145 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

17918 394829 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

17926 387152 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois deve-se realizar a varrição de um ambiente de 
trabalho sempre em direção à saída do mesmo. 

17931 386901 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois deve-se realizar a varrição de um ambiente de 
trabalho sempre em direção à saída do mesmo. 

17940 387154 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o servidor deve preferir iniciar a limpeza do 
ambiente de trabalho de cima para baixo, deixando o chão como 
último local na sequência de limpeza. 

17943 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: Limpeza e organização). 

17967 408921 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

17971 408921 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 
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18003 423705 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: Limpeza e organização). 

18017 423271 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o 
recurso. 

18019 392189 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o 
recurso. 

18031 415177 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois deve-se realizar a varrição de um ambiente de 
trabalho sempre em direção à saída do mesmo. Tema: Limpeza e 
organização. 

18042 423540 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: Limpeza e organização). 

18047 389309 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois deve-se realizar a varrição de um ambiente de 
trabalho sempre em direção à saída do mesmo. Tema: Limpeza e 
organização. 

18098 420921 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A assertiva II FALSA, pois o servidor deve preferir iniciar a limpeza do 
ambiente de trabalho de cima para baixo, deixando o chão como 
último local na sequência de limpeza. 

18122 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: Limpeza e organização). 

18123 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: Limpeza e organização). 

18232 388718 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois deve-se realizar a varrição de um ambiente de 
trabalho sempre em direção à saída do mesmo. Tema: Limpeza e 
organização. 

18181 423366 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois deve-se realizar a varrição de um ambiente de 
trabalho sempre em direção à saída do mesmo.  
organização 

18182 423366 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois deve-se realizar a varrição de um ambiente de 
trabalho sempre em direção à saída do mesmo.  
organização 

17948 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 18 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois os servidores devem SIM observar tais normas. 

18127 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 18 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois os servidores devem SIM observar tais normas. 

18128 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 18 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois os servidores devem SIM observar tais normas. 

18129 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 18 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois os servidores devem SIM observar tais normas. 

18130 406455 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 18 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois os servidores devem SIM observar tais normas. 

18028 423535 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 19 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois a ausência provoca sim danos ao 
trabalho ordenado. 
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17861 391024 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, e está de acordo com a legislação vigente ( 
Decreto Nº 1.171/94). 

17885 390354 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, e está de acordo com a legislação vigente ( 
Decreto Nº 1.171/94). 

18070 391024 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: Atendimento ao público). 

18029 418530 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 23 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSO, pois 5cm = 0,05m ou 5% de 1m, NÃO 0,5% (o que 
corresponderia a 5 mm). 

18030 418531 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 23 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSO, pois 5cm = 0,05m ou 5% de 1m, NÃO 0,5% (o que 
corresponderia a 5 mm). 

17764 393758 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 30 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, 
análise e resposta do recurso por parte da banca. 

17788 423164 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 30 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital: Gestão de recursos humanos. 

18140 409426 GUARDA CIVIL MUNICIPAL n/i INDEFERIDO 
O candidato não forneceu informações suficientes para proceder a 
correção dos dados cadastrais. 

18207 414943 GUARDA CIVIL MUNICIPAL n/i INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, 
análise e resposta do recurso por parte da banca. 

18024 390062 MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL 2 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois eliminar as células malignas que 
formam o tumor é o objetivo principal do tratamento do câncer. A 
quimioterapia permite atingir esse objetivo em diversos casos, no entanto, 
a depender das condições da doença e do paciente, o mesmo pode não 
ser possível, mas ainda assim não deixa de ser desejável. 

17962 420534 MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA pois refere-se à respiração aeróbica. A 
respiração é o processo de oxidar a matéria orgânica para obter energia. 
Ela não acontece no pulmão, mas sim em organelas especiais chamadas 
MITOCÔNDRIAS. As mitocôndrias possuem uma membrana externa, 
separada da membrana interna pelo espaço Inter membranas, e uma 
matriz mitocondrial com seus próprios ribossomos e cromossomo. A 
oxidação da glicose acontece na mitocôndria. O ciclo de Krebs é o conjunto 
de reações que conduz à oxidação completa da glicose. Ocorre na matriz 
da mitocôndria dos eucariontes. O metabolismo aeróbico (com oxigênio) 
é bastante mais eficiente do ponto de vista energético que o metabolismo 
anaeróbico. Ambos partilham as primeiras reações da glicólise e depois o 
metabolismo aeróbico continua a degradação do ácido pirúvico através do 
ciclo de Krebs e da fosforilação oxidativa, que decorre nas mitocôndrias 
das células eucariotas. 

18078 419714 MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA pois refere-se à respiração aeróbica. A 
respiração é o processo de oxidar a matéria orgânica para obter energia. 
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Ela não acontece no pulmão, mas sim em organelas especiais chamadas 
MITOCÔNDRIAS. As mitocôndrias possuem uma membrana externa, 
separada da membrana interna pelo espaço Inter membranas, e uma 
matriz mitocondrial com seus próprios ribossomos e cromossomo. A 
oxidação da glicose acontece na mitocôndria. O ciclo de Krebs é o conjunto 
de reações que conduz à oxidação completa da glicose. Ocorre na matriz 
da mitocôndria dos eucariontes. O metabolismo aeróbico (com oxigênio) 
é bastante mais eficiente do ponto de vista energético que o metabolismo 
anaeróbico. Ambos partilham as primeiras reações da glicólise e depois o 
metabolismo aeróbico continua a degradação do ácido pirúvico através do 
ciclo de Krebs e da fosforilação oxidativa, que decorre nas mitocôndrias 
das células eucariotas. 

18079 419714 MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL 13 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA pois refere-se à respiração aeróbica. A 
respiração é o processo de oxidar a matéria orgânica para obter energia. 
Ela não acontece no pulmão, mas sim em organelas especiais chamadas 
MITOCÔNDRIAS. As mitocôndrias possuem uma membrana externa, 
separada da membrana interna pelo espaço Inter membranas, e uma 
matriz mitocondrial com seus próprios ribossomos e cromossomo. A 
oxidação da glicose acontece na mitocôndria. O ciclo de Krebs é o conjunto 
de reações que conduz à oxidação completa da glicose. Ocorre na matriz 
da mitocôndria dos eucariontes. O metabolismo aeróbico (com oxigênio) 
é bastante mais eficiente do ponto de vista energético que o metabolismo 
anaeróbico. Ambos partilham as primeiras reações da glicólise e depois o 
metabolismo aeróbico continua a degradação do ácido pirúvico através do 
ciclo de Krebs e da fosforilação oxidativa, que decorre nas mitocôndrias 
das células eucariotas. 

18018 423321 MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL 14 DEFERIDO 

Questão 14 deixa de ser alternativa b) para ser alternativa d). A assertiva I 
é FALSA, pois o Sistema Anaeróbico Aláctico ou ATP-CP realiza a 
produção de energia a partir da utilização dos estoques de um composto 
armazenado dentro das células musculares, a creatina-fosfato ou CP. 

18026 390062 MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL 14 DEFERIDO 

Questão 14 deixa de ser alternativa b) para ser alternativa d). A assertiva I 
é FALSA, pois o Sistema Anaeróbico Aláctico ou ATP-CP realiza a 
produção de energia a partir da utilização dos estoques de um composto 
armazenado dentro das células musculares, a creatina-fosfato ou CP. 

18171 421859 MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL 14 DEFERIDO 

Questão 14 deixa de ser alternativa b) para ser alternativa d). A assertiva I 
é FALSA, pois o Sistema Anaeróbico Aláctico ou ATP-CP realiza a 
produção de energia a partir da utilização dos estoques de um composto 
armazenado dentro das células musculares, a creatina-fosfato ou CP. 
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17860 418723 MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A) 5 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois a classificação é um recurso que o Excel 
fornece para ordenar uma ou mais colunas na ordem crescente e 
DECRESCENTE. 

18134 424069 MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A) 7 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois cita corretamente um dos sintomas da 
raiva. 

18132 424069 MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A) 10 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois cita corretamente um do sinais clínicos 
possíveis da raiva. 

17768 420240 MOTORISTA 1 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o 
recurso. 

17873 392043 MOTORISTA 1 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois os primeiros socorros podem incluir também o 
apoio psicológico para pessoas que sofrem emocionalmente 
devido a vivência de um evento traumático. 

17770 394886 MOTORISTA 7 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, 
análise e resposta do recurso por parte da banca. 

18294 419083 MOTORISTA 7 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois em um acidente, a gravidade de uma 
queimadura depende de vários fatores, como o local atingido pela 
queimadura, a sua extensão e profundidade, por exemplo. 

17811 420938 MOTORISTA 8 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

17813 408419 MOTORISTA 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois tratam-se de fatores que se relacionam 
aos riscos no trânsito. A questão não implica em causar riscos. 

17924 392072 MOTORISTA 8 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

17925 395146 MOTORISTA 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois tratam-se de fatores que se relacionam 
ao riscos no trânsito. 

17937 424062 MOTORISTA 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois tratam-se de fatores que se relacionam 
aos riscos no trânsito. A questão não implica em causar riscos. 

17983 394495 MOTORISTA 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois tratam-se de fatores que se relacionam 
ao riscos no trânsito. 

18000 415190 MOTORISTA 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois tratam-se de fatores que se relacionam 
ao riscos no trânsito. 

18001 423713 MOTORISTA 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois tratam-se de fatores que se relacionam 
ao riscos no trânsito. 

18016 418869 MOTORISTA 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois tratam-se de fatores que se relacionam 
ao riscos no trânsito. 

18044 392072 MOTORISTA 8 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

18061 388811 MOTORISTA 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois tratam-se de fatores que se relacionam 
ao riscos no trânsito. 
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18198 389387 MOTORISTA 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois tratam-se de fatores que se relacionam 
ao riscos no trânsito. 

18282 420961 MOTORISTA 19 INDEFERIDO A assertiva é FALSA, pois esse é um direito garantido. 

17872 391693 MOTORISTA 25 INDEFERIDO A alternativa B é FALSA, portanto a alternativa correta é "D". 

18093 416657 NUTRICIONISTA 7 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois cita corretamente a composição das 
proteínas. 

18138 415029 NUTRICIONISTA 7 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois cita corretamente a composição das 
proteínas. 

18139 415029 NUTRICIONISTA 9 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois os carboidratos são sim fontes 
alimentares. 

17827 390937 NUTRICIONISTA 10 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois o leite é um alimento que contém 
galactose. Os demais alimentos que contém galactose descritos no 
recurso são exemplos de que essa substância está presente em alimentos 
e, portanto, não se encontra livre na natureza. 

18104 393903 NUTRICIONISTA 10 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois o leite é um alimento que contém 
galactose. Os demais alimentos que contém galactose descritos no 
recurso são exemplos de que essa substância está presente em alimentos 
e, portanto, não se encontra livre na natureza. 

18141 415029 NUTRICIONISTA 10 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois o leite é um alimento que contém 
galactose. Os demais alimentos que contém galactose descritos no 
recurso são exemplos de que essa substância está presente em alimentos 
e, portanto, não se encontra livre na natureza. 

18147 412306 NUTRICIONISTA 11 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois a assertiva não cita a composição da 
sacarose. 

18191 420255 NUTRICIONISTA 11 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois conforme a fruta amadurece, a glicose e 
a frutose contribuem para o sabor adocicado. 

18065 396248 NUTRICIONISTA 14 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e cita corretamente o processo de 
armazenamento de energia. 

18058 421165 
PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL (REGIÃO: SEDE) 
16 INDEFERIDO 

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

18095 403807 
PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL (REGIÃO: SEDE) 
19 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, e está em conformidade com a legislação ( 
Lei Nº 8.069/90 ) 

18216 388028 
PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL (REGIÃO: SEDE) 
19 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, e está em conformidade com a legislação ( 
Lei Nº 8.069/90 ) 

17765 423238 
PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL (REGIÃO: SEDE) 
30 INDEFERIDO 

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

17799 393481 
PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL (REGIÃO: SEDE) 
n/i INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o caminho crítico refere-se à maior sequência 
de atividades no diagrama de rede, independentemente da dificuldade 
técnica atribuída às mesmas. 
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17842 419808 
PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL (REGIÃO: SEDE) 
n/i DEFERIDO CADASTRO CORRIGIDO 

17858 393790 
PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL (REGIÃO: SEDE) 
n/i DEFERIDO CADASTRO CORRIGIDO 

18126 389972 
PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL (REGIÃO: SEDE) 
n/i INDEFERIDO 

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

17928 421784 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA (REGIÃO: SEDE) 
7 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, e está em conformidade com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 

17893 389930 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA (REGIÃO: SEDE) 
12 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, e cita corretamente uma característica do 
atletismo para crianças. 

17934 421784 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA (REGIÃO: SEDE) 
14 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, e está em conformidade com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 

17938 421784 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA (REGIÃO: SEDE) 
20 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, uma vez que cita corretamente os conceitos 
de Vygotsky. 

17803 423387 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: 2º 
DISTRITO – ALGODÕES) 

8 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois as necessidades fisiológicas descritas por 
Maslow tratam-se das mais básicas necessidades, que precisam ser 
saciadas para manter o corpo saudável e garantir a sobrevivência (ex.: 
respiração, sono e digestão). A assertiva refere-se às necessidades de 
amor e relacionamentos. 

18055 392215 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: 4º 
DISTRITO – RIO DA BARRA) 

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

18056 392215 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: 4º 
DISTRITO – RIO DA BARRA) 

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

18057 392215 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: 4º 
DISTRITO – RIO DA BARRA) 

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

17763 390869 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: 4º 
DISTRITO – RIO DA BARRA) 

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

18097 389264 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: 4º 
DISTRITO – RIO DA BARRA) 

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

17987 415870 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
1 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, e está em conformidade com Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 

18103 415870 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
4 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois a gestão escolar participativa é aquela em que 
a comunidade participa ativamente do planejamento, execução e 
fiscalização dos gastos dos recursos da escola. 
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18100 415870 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
6 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, e está em conformidade com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 

18101 415870 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
6 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, e está em conformidade com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 

18211 393390 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
6 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, e está em conformidade com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 

18269 393390 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
6 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, e está em conformidade com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 

17806 419949 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
8 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, e está em conformidade com a Base Nacional 
Comum Curricular. 

17821 417646 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
8 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, e está em conformidade com a Base Nacional 
Comum Curricular. 

17841 417646 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
8 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, e está em conformidade com a Base Nacional 
Comum Curricular. 

17848 417646 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
8 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, e está em conformidade com a Base Nacional 
Comum Curricular. 

17868 417646 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
8 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, e está em conformidade com a Base Nacional 
Comum Curricular. 

18137 386907 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
10 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, e está em conformidade com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 

18221 408710 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
16 INDEFERIDO 

As assertivas I e II, e está em conformidade com a legislação (Lei nº 
9.394/96). 

17947 392818 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
19 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, e está em conformidade com a legislação ( 
Lei Nº 8.069/90 ) 

18222 408710 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
20 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, e está em conformidade com a legislação (Lei 
nº 9.394/96 ) 

17826 393174 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
n/i DEFERIDO CADASTRO CORRIGIDO 

17828 393174 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
n/i DEFERIDO CADASTRO CORRIGIDO 

17832 393174 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
n/i DEFERIDO CADASTRO CORRIGIDO 

17957 388937 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
n/i DEFERIDO CADASTRO CORRIGIDO 

17989 419322 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
n/i INDEFERIDO 

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

18135 419309 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 
n/i INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, 
análise e resposta do recurso por parte da banca. 
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17958 421054 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 
– BIOLOGIA (4º DISTRITO – RIO DA 

BARRA) 

4 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está em conformidade com a legislação 
(Lei Nº 8.069/90). 

17970 421054 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 
– BIOLOGIA (4º DISTRITO – RIO DA 

BARRA) 

5 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está em conformidade com a legislação 
(Lei Nº 8.069/90). 

18154 423224 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 
– BIOLOGIA (4º DISTRITO – RIO DA 

BARRA) 

5 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está em conformidade com a legislação 
(Lei Nº 8.069/90). 

17972 421054 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 
– BIOLOGIA (4º DISTRITO – RIO DA 

BARRA) 

17 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, e está em conformidade com a legislação ( 
Lei Nº 8.069/90 ) 

17994 416406 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 
– GEOGRAFIA (REGIÃO: SEDE) 

6 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e não restringe o clima somente aos dois 
estados. 

18083 392649 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 
– GEOGRAFIA (REGIÃO: SEDE) 

6 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e não restringe o clima somente aos dois 
estados. 

18206 395068 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 
– GEOGRAFIA (REGIÃO: SEDE) 

6 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e não restringe o clima somente aos dois 
estados. 

17891 387341 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 
– GEOGRAFIA (REGIÃO: SEDE) 

7 INDEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois os cúmulos são nuvens semelhantes a focos 
de algodão. São formados por grandes gotas de água e granizo. 
Podem provocar temporais, estando associados às tempestades fortes 
com raios e trovões, além de chuvas de granizo. 

17992 387341 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 
– GEOGRAFIA (REGIÃO: SEDE) 

7 INDEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois os cúmulos são nuvens semelhantes a focos 
de algodão. São formados por grandes gotas de água e granizo. 
Podem provocar temporais, estando associados às tempestades fortes 
com raios e trovões, além de chuvas de granizo. 

17997 416406 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 
– GEOGRAFIA (REGIÃO: SEDE) 

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

17979 391884 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 
– GEOGRAFIA (REGIÃO: SEDE) 

8 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o conceito da assertiva refere-se ao 
FLUXOGRAMA (não ao histograma). 



 
PÁGINA 31 DE 37 | PREFEITURA DE SERTÂNIA (PE)  RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS 

RECURSO INSCRIÇÃO CARGO QUESTÃO JURÍDICO JUSTIFICATIVA 

17986 416406 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 
– GEOGRAFIA (REGIÃO: SEDE) 

18 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois na educação à distância, os alunos e os 
professores costumam estar separados espacial e/ou temporalmente. 

18208 395068 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 
– GEOGRAFIA (REGIÃO: SEDE) 

18 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois na educação à distância, os alunos e os 
professores costumam estar separados espacial e/ou temporalmente. 

17802 423816 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 
– GEOGRAFIA (REGIÃO: SEDE) 

n/i INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital: Administração pública. 

17902 392641 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– HISTÓRIA (2º DISTRITO – 
ALGODÕES) 

1 DEFERIDO CADASTRO CORRIGIDO 

18005 423458 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– HISTÓRIA (2º DISTRITO – 
ALGODÕES) 

2 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, e está de acordo com a legislação vigente (Lei 
nº 9.394/96). 

18011 423458 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– HISTÓRIA (2º DISTRITO – 
ALGODÕES) 

3 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a legislação vigente 
(Lei nº 9.394/96). 

17888 387025 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– HISTÓRIA (2º DISTRITO – 
ALGODÕES) 

5 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está em conformidade com a legislação 
(Lei Nº 8.069/90). 

17922 393470 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– HISTÓRIA (2º DISTRITO – 
ALGODÕES) 

6 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois após o período da Revolução francesa, o partido 
dos girondinos representava a alta burguesia e queriam evitar 
uma participação maior dos trabalhadores urbanos e rurais na política. 

18012 423458 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– HISTÓRIA (2º DISTRITO – 
ALGODÕES) 

19 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está de acordo com a legislação vigente 
(Lei nº 9.394/96). 

17867 387518 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– HISTÓRIA (2º DISTRITO – 
ALGODÕES) 

n/i DEFERIDO CADASTRO CORRIGIDO 

18085 423849 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 
4 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, e está em acordo com a Lei Nº 8.069/90 (Art. 
54, Item III). 
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– LÍNGUA PORTUGUESA (2º 
DISTRITO – ALGODÕES) 

18074 393455 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– LÍNGUA PORTUGUESA (2º 
DISTRITO – ALGODÕES) 

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

18088 423849 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– LÍNGUA PORTUGUESA (2º 
DISTRITO – ALGODÕES) 

5 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está em acordo com a Lei Nº 8.069/90 (Art. 
54, Item I). 

18091 401676 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– LÍNGUA PORTUGUESA (2º 
DISTRITO – ALGODÕES) 

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

18163 423752 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– LÍNGUA PORTUGUESA (2º 
DISTRITO – ALGODÕES) 

6 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois a metáfora é refere-se à utilização de 
um termo no lugar de outro quando entre esses termos há alguma 
semelhança, algo em comum. Eles não têm o mesmo significado, mas se 
reconhece entre eles uma semelhança. Portanto, não são diferentes nem 
iguais. A metáfora relaciona dois seres por meio de uma qualidade comum 
atribuída a ambos. Ex.: “O tempo é uma cadeira ao sol, e nada mais”. 

17790 423849 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– LÍNGUA PORTUGUESA (2º 
DISTRITO – ALGODÕES) 

8 INDEFERIDO 
Os termos mencionados na assertiva II são opostos (dormindo e 
acordado), o que configura a figura de linguagem antítese. 

18092 401676 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– LÍNGUA PORTUGUESA (2º 
DISTRITO – ALGODÕES) 

8 INDEFERIDO 
Os termos mencionados na assertiva II são opostos (dormindo e 
acordado), o que configura a figura de linguagem antítese. 

18105 392732 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– LÍNGUA PORTUGUESA (2º 
DISTRITO – ALGODÕES) 

8 INDEFERIDO 
Os termos mencionados na assertiva II são opostos (dormindo e 
acordado), o que configura a figura de linguagem antítese. 

18075 393455 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– LÍNGUA PORTUGUESA (2º 
DISTRITO – ALGODÕES) 

13 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, e cita corretamente o conceito de artigo 
indefinido. 

17807 390908 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 
n/i INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, 
análise e resposta do recurso por parte da banca. 
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– LÍNGUA PORTUGUESA (2º 
DISTRITO – ALGODÕES) 

17769 389033 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– LÍNGUA PORTUGUESA (4º 
DISTRITO – RIO DA BARRA) 

4 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e está em acordo com a Lei Nº 8.069/90 (Art. 
54, Item III). 

17772 389033 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– LÍNGUA PORTUGUESA (4º 
DISTRITO – RIO DA BARRA) 

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

17782 389033 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– LÍNGUA PORTUGUESA (4º 
DISTRITO – RIO DA BARRA) 

6 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois a metáfora é refere-se à utilização de 
um termo no lugar de outro quando entre esses termos há alguma 
semelhança, algo em comum. Eles não têm o mesmo significado, mas se 
reconhece entre eles uma semelhança. Portanto, não são diferentes nem 
iguais. A metáfora relaciona dois seres por meio de uma qualidade comum 
atribuída a ambos. Ex.: “O tempo é uma cadeira ao sol, e nada mais”. 

17773 423058 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– LÍNGUA PORTUGUESA (4º 
DISTRITO – RIO DA BARRA) 

8 INDEFERIDO 
Os termos mencionados na assertiva II são opostos (dormindo e 
acordado), o que configura a figura de linguagem antítese. 

18176 391337 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– LÍNGUA PORTUGUESA (4º 
DISTRITO – RIO DA BARRA) 

8 INDEFERIDO 
Os termos mencionados na assertiva II são opostos (dormindo e 
acordado), o que configura a figura de linguagem antítese. 

18136 395448 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– LÍNGUA PORTUGUESA (4º 
DISTRITO – RIO DA BARRA) 

10 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois a metonímia é o uso da parte pelo todo. Ocorre 
quando o autor substitui uma palavra por outra próxima. 

17936 424364 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– MATEMÁTICA (4º DISTRITO – RIO 
DA BARRA) 

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

17833 390014 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– MATEMÁTICA (4º DISTRITO – RIO 
DA BARRA) 

7 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois apesar da utilização do termo "comprimento" 
em dois momentos da assertiva, as respostas o comprimento total da 
cerca (ou o seu perímetro) é de 72 metros. O comprimento do terreno é de 
21 metros, conforme exposto na assertiva. A questão encontra-se clara, 
correta e coerente, abordando tema previsto em edital. 

17837 390057 
PROFESSOR (A) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 
7 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois apesar da utilização do termo "comprimento" 
em dois momentos da assertiva, as respostas o comprimento total da 
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– MATEMÁTICA (4º DISTRITO – RIO 
DA BARRA) 

cerca (ou o seu perímetro) é de 72 metros. O comprimento do terreno é de 
21 metros, conforme exposto na assertiva. A questão encontra-se clara, 
correta e coerente, abordando tema previsto em edital. 

17839 424059 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– MATEMÁTICA (4º DISTRITO – RIO 
DA BARRA) 

7 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois apesar da utilização do termo "comprimento" 
em dois momentos da assertiva, as respostas o comprimento total da 
cerca (ou o seu perímetro) é de 72 metros. O comprimento do terreno é de 
21 metros, conforme exposto na assertiva. A questão encontra-se clara, 
correta e coerente, abordando tema previsto em edital. 

17853 424059 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– MATEMÁTICA (4º DISTRITO – RIO 
DA BARRA) 

7 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois apesar da utilização do termo "comprimento" 
em dois momentos da assertiva, as respostas o comprimento total da 
cerca (ou o seu perímetro) é de 72 metros. O comprimento do terreno é de 
21 metros, conforme exposto na assertiva. A questão encontra-se clara, 
correta e coerente, abordando tema previsto em edital. 

18034 392738 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– MATEMÁTICA (4º DISTRITO – RIO 
DA BARRA) 

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

17849 424059 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– MATEMÁTICA (4º DISTRITO – RIO 
DA BARRA) 

11 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois apesar da utilização do termo "comprimento" 
em dois momentos da assertiva, as respostas o comprimento total da 
cerca (ou o seu perímetro) é de 92 metros. O comprimento do terreno é de 
28 metros, conforme exposto na assertiva. A questão encontra-se clara, 
correta e coerente, abordando tema previsto em edital. 

18278 420786 

PROFESSOR (A) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO 

– MATEMÁTICA (4º DISTRITO – RIO 
DA BARRA) 

16 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois a concepção interacionista da psicologia na 
educação assume que o comportamento, o desenvolvimento e a 
aprendizagem são o resultado da interação entre organismo e ambiente. 

17812 394472 PSICÓLOGO (A) 7 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois a violência emocional inclui qualquer 
comportamento do (a) companheiro (a) que visa fazer o outro sentir medo 
ou inútil. 

17859 394472 PSICÓLOGO (A) 7 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

18111 392202 PSICÓLOGO (A) 8 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, 
análise e resposta do recurso por parte da banca. 

18112 392202 PSICÓLOGO (A) 8 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, 
análise e resposta do recurso por parte da banca. 

18166 392135 PSICÓLOGO (A) 9 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois não cita as características de planos de 
saúde privados, e sim do planejamento governamental que também é 
chamado de Plano de Saúde. 
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17814 394472 PSICÓLOGO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o estupro pode incluir atos como sexo oral, 
masturbação, toques íntimos e introdução forçada de objetos, por 
exemplo. 

17935 419378 PSICÓLOGO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o estupro pode incluir atos como sexo oral, 
masturbação, toques íntimos e introdução forçada de objetos, por 
exemplo. 

17963 387798 PSICÓLOGO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o estupro pode incluir atos como sexo oral, 
masturbação, toques íntimos e introdução forçada de objetos, por 
exemplo. 

17988 392181 PSICÓLOGO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o estupro pode incluir atos como sexo oral, 
masturbação, toques íntimos e introdução forçada de objetos, por 
exemplo. 

17995 391623 PSICÓLOGO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o estupro pode incluir atos como sexo oral, 
masturbação, toques íntimos e introdução forçada de objetos, por 
exemplo. 

18096 417541 PSICÓLOGO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o estupro pode incluir atos como sexo oral, 
masturbação, toques íntimos e introdução forçada de objetos, por 
exemplo. 

18099 417541 PSICÓLOGO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o estupro pode incluir atos como sexo oral, 
masturbação, toques íntimos e introdução forçada de objetos, por 
exemplo. 

18107 423147 PSICÓLOGO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o estupro pode incluir atos como sexo oral, 
masturbação, toques íntimos e introdução forçada de objetos, por 
exemplo. 

18133 417541 PSICÓLOGO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o estupro pode incluir atos como sexo oral, 
masturbação, toques íntimos e introdução forçada de objetos, por 
exemplo. 

18167 392135 PSICÓLOGO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o estupro pode incluir atos como sexo oral, 
masturbação, toques íntimos e introdução forçada de objetos, por 
exemplo. 

18170 392135 PSICÓLOGO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o estupro pode incluir atos como sexo oral, 
masturbação, toques íntimos e introdução forçada de objetos, por 
exemplo. 

18174 392135 PSICÓLOGO (A) 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o estupro pode incluir atos como sexo oral, 
masturbação, toques íntimos e introdução forçada de objetos, por 
exemplo. 

17767 387785 PSICÓLOGO (A) 16 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois alega que a violência doméstica não faz 
distinção de tipo de relacionamento ou sexo. 
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17819 387785 PSICÓLOGO (A) 16 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois alega que a violência doméstica não faz 
distinção de tipo de relacionamento ou sexo. 

17823 394472 PSICÓLOGO (A) 16 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois alega que a violência doméstica não faz 
distinção de tipo de relacionamento ou sexo. 

17942 387785 PSICÓLOGO (A) 16 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois alega que a violência doméstica não faz 
distinção de tipo de relacionamento ou sexo. 

17964 387798 PSICÓLOGO (A) 16 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois alega que a violência doméstica não faz 
distinção de tipo de relacionamento ou sexo. 

18076 391493 PSICÓLOGO (A) 16 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois alega que a violência doméstica não faz 
distinção de tipo de relacionamento ou sexo. 

18180 420504 PSICÓLOGO (A) 18 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois a violência física pode traduzir-se em 
comportamentos como: queimar, induzir ou impedir que o (a) 
companheiro (a) obtenha medicação ou tratamentos. 

17840 389649 
TÉCNICO (A) DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE 
6 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois a vigilância sanitária apresenta ações 
dos cunhos educativos, preventivos, de fiscalização etc. 

18271 392486 
TÉCNICO (A) DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE 
6 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois a vigilância sanitária apresenta ações 
dos cunhos educativos, preventivos, de fiscalização etc. 

18080 392486 
TÉCNICO (A) DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE 
9 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois cita corretamente as características da 
Hanseníase. 

18081 392486 
TÉCNICO (A) DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE 
9 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois a notificação compulsória é obrigatória para os 
médicos, ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de 
saúde, que prestam assistência ao paciente 

18268 392486 
TÉCNICO (A) DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE 
9 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois a notificação compulsória é obrigatória para os 
médicos, ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de 
saúde, que prestam assistência ao paciente 

18276 392486 
TÉCNICO (A) DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE 
9 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois a notificação compulsória é obrigatória para os 
médicos, ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de 
saúde, que prestam assistência ao paciente 

18205 392486 
TÉCNICO (A) DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE 
12 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente as características da 
Coqueluche. 

18274 392486 
TÉCNICO (A) DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE 
12 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois cita corretamente as características da 
Coqueluche. 

17809 387151 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 7 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois a hipertensão arterial sistêmica é uma doença 
crônico-degenerativa de natureza multifatorial, em muitos casos 
assintomática. 

17927 388915 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 16 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois a mitose dá origem a células com o mesmo 
número de cromossomos. 

17818 418090 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM n/i INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, 
análise e resposta do recurso por parte da banca. 
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17882 418090 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM n/i DEFERIDO CADASTRO CORRIGIDO 

17980 418090 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM n/i DEFERIDO CADASTRO CORRIGIDO 

18084 395047 TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM n/i DEFERIDO CADASTRO CORRIGIDO 

18267 391019 
TÉCNICO (A) EM REDE DE 

COMPUTADORES 
7 INDEFERIDO 

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

17877 391019 
TÉCNICO (A) EM REDE DE 

COMPUTADORES 
17 INDEFERIDO 

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

18214 391019 
TÉCNICO (A) EM REDE DE 

COMPUTADORES 
17 INDEFERIDO 

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

17876 391019 
TÉCNICO (A) EM REDE DE 

COMPUTADORES 
20 INDEFERIDO 

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

18220 391019 
TÉCNICO (A) EM REDE DE 

COMPUTADORES 
20 INDEFERIDO 

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

18324 419210 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
17 INDEFERIDO 

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

18202 386913 TECNÓLOGO (A) EM EDIFICAÇÕES 6 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: materiais de construção). 

18203 386913 TECNÓLOGO (A) EM EDIFICAÇÕES 7 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: materiais de construção). 

18032 387126 TECNÓLOGO (A) EM EDIFICAÇÕES 8 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, e não cita que não precisa de mão de obra 
qualificada, mas sim menos qualificada se comparada com estruturas 
metálicas. 

18204 386913 TECNÓLOGO (A) EM EDIFICAÇÕES 8 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital (Tema: materiais de construção). 

17974 386894 TECNÓLOGO (A) EM EDIFICAÇÕES 19 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois cita corretamente as características do 
navegador Google Chrome. 

 


