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1. DAS RETIFICAÇÕES DO GABARITO PRELIMINAR 
 
A banca de professores e especialistas do Instituto ADM&TEC, após analisar, julgar e revisar os recursos submetidos pelos (as) candidatos (as) através do formulário 
eletrônicos disponível no site www.admtec.org.br no período determinado em edital, decidiu realizar a seguinte retificação no gabarito preliminar: 
 

CARGO QUESTÃO MUDANÇA 

Guarda Municipal 5 ANULADA 

 
2. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS 
 

RECURSO CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

32973 
AGENTE DE CONTROLE 

INTERNO 
15 INDEFERIDO 

As afirmativas I e II são FALSAS, assim como argumentado em recurso. A afirmativa III é 
VERDADEIRA, pois está de acordo com a legislação (art. 6º, XX, da lei nº 14.133, de 2021). 

32878 AUDITOR (A) FISCAL 1 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital (Tema: 
Morfologia). 

32876 AUDITOR (A) FISCAL 1 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital (Tema: 
Morfologia). 

32877 AUDITOR (A) FISCAL 4 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital (Tema: Área). 

33167 AUDITOR (A) FISCAL 7 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são VERDADEIRAS e estão de acordo com o texto "Uma âncora para a 
inflação". 

33168 AUDITOR (A) FISCAL 17 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA e está de acordo com a legislação vigente (Lei nº 5.172/1966, art. 
91, incisos I e II). 

32793 CONTADOR (A) 7 INDEFERIDO A assertiva I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o texto "Uma âncora para a inflação". 

32794 CONTADOR (A) 30 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o texto "INOVAÇÕES NA 
CONTABILIDADE". 

32901 GUARDA MUNICIPAL 1 DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

33017 GUARDA MUNICIPAL 1 DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

32786 GUARDA MUNICIPAL 1 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

32942 GUARDA MUNICIPAL 1 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

32982 GUARDA MUNICIPAL 1 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois o trecho “o grau absoluto e o elementar” torna a assertiva incorreta. 
O correto seria “o grau comparativo e o superlativo”. 
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RECURSO CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

33065 GUARDA MUNICIPAL 2 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital (Tema: 
Matemática Financeira). 

33101 GUARDA MUNICIPAL 2 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital (Tema: 
Matemática Financeira). 

33180 GUARDA MUNICIPAL 2 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

32861 GUARDA MUNICIPAL 3 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois está de acordo a norma culta da Gramática da Língua 
Portuguesa. 

32893 GUARDA MUNICIPAL 3 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

32976 GUARDA MUNICIPAL 4 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

33159 GUARDA MUNICIPAL 4 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

32785 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

32814 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

32827 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

32848 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

32849 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
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RECURSO CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

32850 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

32853 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

32856 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

32862 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

32864 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

32896 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

32897 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
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cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

32907 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

32935 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

32956 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

32960 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

32967 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

32992 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33004 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
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cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33007 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33026 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33029 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33041 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33049 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33051 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33081 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
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cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33086 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33098 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33118 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33127 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33137 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33141 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33148 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
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cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33151 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33157 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33171 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33203 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33204 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33207 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33226 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
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cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33264 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33294 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33296 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33297 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33298 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33305 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33313 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
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cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33314 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

33315 GUARDA MUNICIPAL 5 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. A assertiva II da questão 5 da prova para o cargo de Guarda Municipal da 
Prefeitura de Campo Alegre (AL) passa a ser anulada pois a referida proposição desenvolve um 
raciocínio fazendo referências a caixas e, ao término dela, solicita ao candidato que realize um 
cálculo com cadeiras. Assim, o comando da assertiva é impossível de ser resolvido na forma 
como se encontra. 

32780 GUARDA MUNICIPAL 6 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

32873 GUARDA MUNICIPAL 6 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois salário (R$ 1.000); dívidas (R$ 300); restante (R$ 700); 5/14 
do restante (R$ 250); X (R$ 83,333 = 1/12 = 0,08333); sobrou do salário 9/20 (R$ 450). 

32963 GUARDA MUNICIPAL 6 INDEFERIDO 
Concurso realizado de acordo com o edital. O(a) candidato(a) deve acompanhar as informações 
divulgadas no site do Instituto ADM&TEC. 

33074 GUARDA MUNICIPAL 6 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois salário (R$ 1.000); dívidas (R$ 300); restante (R$ 700); 5/14 
do restante (R$ 250); X (R$ 83,333 = 1/12 = 0,08333); sobrou do salário 9/20 (R$ 450). 

33143 GUARDA MUNICIPAL 6 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois salário (R$ 1.000); dívidas (R$ 300); restante (R$ 700); 5/14 
do restante (R$ 250); X (R$ 83,333 = 1/12 = 0,08333); sobrou do salário 9/20 (R$ 450). 

33088 GUARDA MUNICIPAL 7 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

32913 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

32983 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são VERDADEIRAS, enquanto a assertiva III é FALSA, portanto, o gabarito 
correto da questão é C. 

32995 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 

32997 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 

32998 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 

33001 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 
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33006 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 

33070 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 

33076 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

33089 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

33185 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 

33192 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 

33195 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 

33198 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 

33265 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 

33094 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 

33095 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 

33186 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 

33187 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 

33196 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 

33200 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 

33234 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 

33259 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 

33260 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 
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33299 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 

33300 GUARDA MUNICIPAL 8 INDEFERIDO 
A assertiva III é FALSA, pois o trecho “por se acumular no meio ambiente” torna a assertiva 
incorreta, visto que esse tipo de poluição NÃO se acumula no ambiente. 

32823 GUARDA MUNICIPAL 10 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a legislação vigente (Lei n° 13.146, Art. 6°, 
inciso I, de 6 de Julho de 2015). 

32854 GUARDA MUNICIPAL 10 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

32930 GUARDA MUNICIPAL 10 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “garantir o reconhecimento dos direitos” torna a assertiva 
incorreta. 

32964 GUARDA MUNICIPAL 10 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “garantir o reconhecimento dos direitos” torna a assertiva 
incorreta. 

32966 GUARDA MUNICIPAL 10 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “garantir o reconhecimento dos direitos” torna a assertiva 
incorreta. 

33050 GUARDA MUNICIPAL 10 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a legislação vigente (Lei n° 13.146, Art. 6°, 
inciso I, de 6 de Julho de 2015). 

33052 GUARDA MUNICIPAL 10 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a legislação vigente (Lei n° 13.146, Art. 6°, 
inciso I, de 6 de Julho de 2015). 

33215 GUARDA MUNICIPAL 10 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “garantir o reconhecimento dos direitos” torna a assertiva 
incorreta. 

33124 GUARDA MUNICIPAL 10 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a legislação vigente (Lei n° 13.146, Art. 6°, 
inciso I, de 6 de Julho de 2015). 

32974 GUARDA MUNICIPAL 12 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

32972 GUARDA MUNICIPAL 13 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

33099 GUARDA MUNICIPAL 14 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

32815 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “em substituição à pena correspondente à violência” torna 
a assertiva incorreta. O correto é “e multa, além da pena correspondente à violência”. 

32836 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

32840 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

32842 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “em substituição à pena correspondente à violência” torna 
a assertiva incorreta. O correto é “e multa, além da pena correspondente à violência” 

32892 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

32928 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “em substituição à pena correspondente à violência” torna 
a assertiva incorreta. O correto é “e multa, além da pena correspondente à violência”. 
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32958 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “em substituição à pena correspondente à violência” torna 
a assertiva incorreta. O correto é “e multa, além da pena correspondente à violência”. 

32971 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “em substituição à pena correspondente à violência” torna 
a assertiva incorreta. O correto é “e multa, além da pena correspondente à violência”. 

32975 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA. A assertiva II é FALSA, pois o trecho “em substituição à pena 
correspondente à violência” torna a assertiva incorreta. O correto é “e multa, além da pena 
correspondente à violência”. 

32977 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, e encontra-se de acordo com a legislação vigente. A assertiva II é 
FALSA, pois o trecho “em substituição à pena correspondente à violência” torna a assertiva 
incorreta. O correto é “e multa, além da pena correspondente à violência” 

32993 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

32994 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

33009 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

33103 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “em substituição à pena correspondente à violência” torna 
a assertiva incorreta. O correto é “e multa, além da pena correspondente à violência”. 

33156 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “em substituição à pena correspondente à violência” torna 
a assertiva incorreta. O correto é “e multa, além da pena correspondente à violência”. 

33184 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

33197 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

33201 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

33235 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

33261 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

33263 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

33272 GUARDA MUNICIPAL 15 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

32978 GUARDA MUNICIPAL 16 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a legislação vigente (Lei n°13.869, de 5 
de Setembro de 2019). 

33100 GUARDA MUNICIPAL 18 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

32801 GUARDA MUNICIPAL 19 INDEFERIDO A assertiva I é VERDADEIRA, pois está de acordo a legislação vigente. 

32804 GUARDA MUNICIPAL 19 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois é possível aplicar pena de reclusão para quem exigir para si, 
diretamente, vantagem indevida. O fato de não haver o termo "indiretamente" não exclui o 
texto da lei. 
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32833 GUARDA MUNICIPAL 19 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois é possível aplicar pena de reclusão para quem exigir para si, 
diretamente, vantagem indevida. O fato de não haver o termo "indiretamente" não exclui o 
texto da lei. 

32986 GUARDA MUNICIPAL 19 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois é possível aplicar pena de reclusão para quem exigir para si, 
diretamente, vantagem indevida. O fato de não haver o termo "indiretamente" não exclui o 
texto da lei. 

32999 GUARDA MUNICIPAL 19 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois é possível aplicar pena de reclusão para quem exigir para si, 
diretamente, vantagem indevida. O fato de não haver o termo "indiretamente" não exclui o 
texto da lei. 

33015 GUARDA MUNICIPAL 19 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois é possível aplicar pena de reclusão para quem exigir para si, 
diretamente, vantagem indevida. O fato de não haver o termo "indiretamente" não exclui o 
texto da lei. 

33073 GUARDA MUNICIPAL 19 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

33102 GUARDA MUNICIPAL 19 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

33140 GUARDA MUNICIPAL 19 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois é possível aplicar pena de reclusão para quem exigir para si, 
diretamente, vantagem indevida. O fato de não haver o termo "indiretamente" não exclui o 
texto da lei. 

33208 GUARDA MUNICIPAL 19 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois é possível aplicar pena de reclusão para quem exigir para si, 
diretamente, vantagem indevida. O fato de não haver o termo "indiretamente" não exclui o 
texto da lei. 

32808 GUARDA MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são VERDADEIRAS e estão de acordo com a legislação vigente (Código Penal 
Art. 317 e 314, respectivamente). 

32835 GUARDA MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são VERDADEIRAS e estão de acordo com a legislação vigente (Código Penal 
Art. 317 e 314, respectivamente). 

32839 GUARDA MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são VERDADEIRAS e estão de acordo com a legislação vigente (Código Penal 
Art. 317 e 314, respectivamente). 

32949 GUARDA MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são VERDADEIRAS e estão de acordo com a legislação vigente (Código Penal 
Art. 317 e 314, respectivamente). 

32969 GUARDA MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são VERDADEIRAS e estão de acordo com a legislação vigente (Código Penal 
Art. 317 e 314, respectivamente). 

32979 GUARDA MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são VERDADEIRAS e estão de acordo com a legislação vigente (Código Penal 
Art. 317 e 314, respectivamente). 

32985 GUARDA MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são VERDADEIRAS e estão de acordo com a legislação vigente (Código Penal 
Art. 317 e 314, respectivamente). 
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32988 GUARDA MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são VERDADEIRAS e estão de acordo com a legislação vigente (Código Penal 
Art. 317 e 314, respectivamente). 

32996 GUARDA MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são VERDADEIRAS e estão de acordo com a legislação vigente (Código Penal 
Art. 317 e 314, respectivamente). 

33005 GUARDA MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são VERDADEIRAS e estão de acordo com a legislação vigente (Código Penal 
Art. 317 e 314, respectivamente). 

33104 GUARDA MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são VERDADEIRAS e estão de acordo com a legislação vigente (Código Penal 
Art. 317 e 314, respectivamente). 

33164 GUARDA MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são VERDADEIRAS e estão de acordo com a legislação vigente (Código Penal 
Art. 317 e 314, respectivamente). 

33183 GUARDA MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são VERDADEIRAS e estão de acordo com a legislação vigente (Código Penal 
Art. 317 e 314, respectivamente). 

33199 GUARDA MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são VERDADEIRAS e estão de acordo com a legislação vigente (Código Penal 
Art. 317 e 314, respectivamente). 

33202 GUARDA MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são VERDADEIRAS e estão de acordo com a legislação vigente (Código Penal 
Art. 317 e 314, respectivamente). 

33273 GUARDA MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são VERDADEIRAS e estão de acordo com a legislação vigente (Código Penal 
Art. 317 e 314, respectivamente). 

33285 GUARDA MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são VERDADEIRAS e estão de acordo com a legislação vigente (Código Penal 
Art. 317 e 314, respectivamente). 

33182 GUARDA MUNICIPAL 20 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são VERDADEIRAS e estão de acordo com a legislação vigente (Código Penal 
Art. 317 e 314, respectivamente). 

32987 GUARDA MUNICIPAL 21 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois o trecho “é determinada pela Constituição Federal e fiscalizada pelos 
Tribunais de Contas estaduais” torna a assertiva incorreta. As assertivas II e III são 
VERDADEIRAS, e estão de acordo com o texto. 

33000 GUARDA MUNICIPAL 22 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

33059 GUARDA MUNICIPAL 22 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA e está de acordo com o texto "A competência do município na 
segurança pública". 

33087 GUARDA MUNICIPAL 22 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA e está de acordo com o texto "A competência do município na 
segurança pública". 

33002 GUARDA MUNICIPAL 23 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

32990 GUARDA MUNICIPAL 24 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA e está de acordo com o texto "A competência do município na 
segurança pública". 
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32989 GUARDA MUNICIPAL 25 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois o texto refere o termo "você" em relação à "pessoa que está 
oferecendo socorro". 

33069 GUARDA MUNICIPAL 25 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

33209 GUARDA MUNICIPAL 25 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

33233 GUARDA MUNICIPAL 25 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

32870 GUARDA MUNICIPAL 26 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 
recurso por parte da banca. 

32781 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

32791 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

32810 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

32819 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

32821 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

32824 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

32829 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

32841 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

32844 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

32847 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

32857 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

32871 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

32926 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

32929 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

32931 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 
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32932 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

32947 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

32948 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

32951 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

32953 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

32955 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

32962 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

32968 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

32981 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

32991 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

33003 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

33014 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

33016 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

33025 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

33056 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

33072 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

33080 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

33110 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

33144 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 
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33153 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

33160 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

33213 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

33216 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

33217 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

33220 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois o trecho “jamais deve-se expor a riscos, utilizar luvas descartáveis...” 
torna a assertiva incorreta. 

33222 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

33295 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
As assertivas I e II são FALSAS, enquanto a assertiva III é VERDADEIRA. Portanto, o gabarito 
correto da questão é B. 

32899 GUARDA MUNICIPAL 29 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois esse conceito pode ser mais bem atribuído à violência patrimonial 
(art. 7º, inciso IV). 

32915 GUARDA MUNICIPAL 29 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois esse conceito pode ser mais bem atribuído à violência patrimonial 
(art. 7º, inciso IV). 

32970 GUARDA MUNICIPAL 29 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois esse conceito pode ser mais bem atribuído à violência patrimonial 
(art. 7º, inciso IV). 

33011 GUARDA MUNICIPAL 29 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

33012 GUARDA MUNICIPAL 29 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

33054 GUARDA MUNICIPAL 29 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois esse conceito pode ser mais bem atribuído à violência patrimonial 
(art. 7º, inciso IV). 

33113 GUARDA MUNICIPAL 29 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

32903 GUARDA MUNICIPAL 30 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

32944 GUARDA MUNICIPAL 30 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 
recurso por parte da banca. 

33105 GUARDA MUNICIPAL 30 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

32779 GUARDA MUNICIPAL n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

32784 GUARDA MUNICIPAL n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

32828 GUARDA MUNICIPAL n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

33147 GUARDA MUNICIPAL n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 
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33225 GUARDA MUNICIPAL n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

32778 GUARDA MUNICIPAL n/i INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 
recurso por parte da banca. 

32800 GUARDA MUNICIPAL n/i INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 
recurso por parte da banca. 

32905 GUARDA MUNICIPAL n/i INDEFERIDO 
Concurso realizado de acordo com o edital. O(a) candidato(a) deve acompanhar as informações 
divulgadas no site do Instituto ADM&TEC. 

32921 GUARDA MUNICIPAL n/i INDEFERIDO Candidato(a) não identificou a questão a ser analisada. 

32980 GUARDA MUNICIPAL n/i INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 
recurso por parte da banca. 

33155 GUARDA MUNICIPAL n/i INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 
recurso por parte da banca. 

33181 GUARDA MUNICIPAL n/i INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a legislação vigente (Lei n° 13.869, de 5 
de Setembro de 2019). 

33210 GUARDA MUNICIPAL n/i INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 
recurso por parte da banca. 

33230 GUARDA MUNICIPAL n/i INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 
recurso por parte da banca. 

33245 GUARDA MUNICIPAL n/i INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 
recurso por parte da banca. 

33310 GUARDA MUNICIPAL n/i INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 
recurso por parte da banca. 

33319 GUARDA MUNICIPAL n/i INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 
recurso por parte da banca. 

32911 GUARDA MUNICIPAL n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

32869 GUARDA MUNICIPAL n/i INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

32895 GUARDA MUNICIPAL n/i INDEFERIDO 
Concurso realizado de acordo com o edital. O(a) candidato(a) deve acompanhar as informações 
divulgadas no site do Instituto ADM&TEC. 

33212 MÉDICO (A) 14 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA e está de acordo com a publicação "Resumo Clínicos - Asma". 
Disponível para acesso em: https://goo.gl/ES5rif 

 


