
Página 1 de 13 • Concurso público para a Prefeitura de Pariconha (AL) • Respostas aos recursos das provas objetivas aplicadas em 12 de janeiro de 2020 

ESTADO DE ALAGOAS • PREFEITURA DE PARICONHA 

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

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

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

RECURSO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

27625 AGENTE DE ENDEMIAS 25 INDEFERIDO 

A afirmativa I encontra-se clara e coerente, sendo VERDADEIRA. As informações providas foram suficientes para chegar 
ao resultado, principalmente porque a área do retângulo corresponde a multiplicação de dois fatores (providos na 
afirmativa) em que o resultado será o mesmo independente de qual fator seja considerado largura ou comprimento 
(ou base e altura). 

28211 AGENTE DE ENDEMIAS 26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está inteiramente de acordo com o exposto no texto. Ademais, existem vários 
trechos com referência aos Estados Unidos. O conhecimento sobre a abreviação dos Estados Unidos é básico e está de 
acordo com o proposto em edital. 

27537 AGENTE DE ENDEMIAS 27 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a ideia geral proposta em texto. Veja, ainda com a supressão 
do advérbio agressivamente o trecho mantém a ideia de que, após uma melhora no setor, o expediente foi estendido 
também para os sábados. Independente da intensidade de funcionamento, seja agressivamente ou não, houve 
expansão do expediente para os sábados. Adicionalmente, o trecho refere-se ao período pós melhoria das margens 
dos frigoríficos. Ora, não compete ao trecho elucidar se em algum momento anterior houve expediente aos sábados. 
Portanto, a afirmativa está coerente com as ideias presentes em texto. 

27649 AGENTE DE ENDEMIAS 27 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a ideia geral proposta em texto. Veja, ainda com a supressão 
do advérbio agressivamente o trecho mantém a ideia de que, após uma melhora no setor, o expediente foi estendido 
também para os sábados. Independente da intensidade de funcionamento, seja agressivamente ou não, houve 
expansão do expediente para os sábados. Adicionalmente, o trecho refere-se ao período pós melhoria das margens 
dos frigoríficos. Ora, não compete ao trecho elucidar se em algum momento anterior houve expediente aos sábados. 
Portanto, a afirmativa está coerente com as ideias presentes em texto. 

27692 AGENTE DE ENDEMIAS 27 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a ideia geral proposta em texto. Veja, ainda com a supressão 
do advérbio agressivamente o trecho mantém a ideia de que, após uma melhora no setor, o expediente foi estendido 
também para os sábados. Independente da intensidade de funcionamento, seja agressivamente ou não, houve 
expansão do expediente para os sábados. Adicionalmente, o trecho refere-se ao período pós melhoria das margens 
dos frigoríficos. Ora, não compete ao trecho elucidar se em algum momento anterior houve expediente aos sábados. 
Portanto, a afirmativa está coerente com as ideias presentes em texto. 

27757 AGENTE DE ENDEMIAS 27 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a ideia geral proposta em texto. Veja, ainda com a supressão 
do advérbio agressivamente o trecho mantém a ideia de que, após uma melhora no setor, o expediente foi estendido 
também para os sábados. Independente da intensidade de funcionamento, seja agressivamente ou não, houve 
expansão do expediente para os sábados. Adicionalmente, o trecho refere-se ao período pós melhoria das margens 
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dos frigoríficos. Ora, não compete ao trecho elucidar se em algum momento anterior houve expediente aos sábados. 
Portanto, a afirmativa está coerente com as ideias presentes em texto. 

27800 AGENTE DE ENDEMIAS 27 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a ideia geral proposta em texto. Veja, ainda com a supressão 
do advérbio agressivamente o trecho mantém a ideia de que, após uma melhora no setor, o expediente foi estendido 
também para os sábados. Independente da intensidade de funcionamento, seja agressivamente ou não, houve 
expansão do expediente para os sábados. Adicionalmente, o trecho refere-se ao período pós melhoria das margens 
dos frigoríficos. Ora, não compete ao trecho elucidar se em algum momento anterior houve expediente aos sábados. 
Portanto, a afirmativa está coerente com as ideias presentes em texto. 

27884 AGENTE DE ENDEMIAS 27 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a ideia geral proposta em texto. Veja, ainda com a supressão 
do advérbio agressivamente o trecho mantém a ideia de que, após uma melhora no setor, o expediente foi estendido 
também para os sábados. Independente da intensidade de funcionamento, seja agressivamente ou não, houve 
expansão do expediente para os sábados. Adicionalmente, o trecho refere-se ao período pós melhoria das margens 
dos frigoríficos. Ora, não compete ao trecho elucidar se em algum momento anterior houve expediente aos sábados. 
Portanto, a afirmativa está coerente com as ideias presentes em texto. 

27749 AGENTE DE ENDEMIAS 28 INDEFERIDO 
A afirmativa II da questão 28 da prova de Agente de Endemias é VERDADEIRA, assim como argumentado em recurso. 
Entretanto, a afirmativa I é VERDADEIRA e a III é FALSA, tornando a resposta correta a letra C. 

27614 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
1 INDEFERIDO 

Prezado(a) candidato(a), as informações referentes ao concurso estão disponíveis no site da ADM&TEC de acordo com 
o previsto em edital. 

27660 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA e está em consonância com o proposto pela Constituição Federal (primeira parte da 
afirmativa). A segunda parte da afirmativa é baseada em um conjunto de informações corretas e coesas sobre a 
interação entre legislação e administração pública. 

27654 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
2 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois não condiz com as definições de estimativa análoga. Neste tipo de estimativa, projetos 
anteriores são tomados como base para projeções futuras, não necessitando se basear em parâmetros, cálculos e 
informações detalhadas sobre o processo. 

27723 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está totalmente de acordo com o texto. A primeira frase da afirmativa, "a expansão 
da população global contribui para que a produção de alimentos precise aumentar nas próximas década" pode 
encontrar equivalência no trecho "a expansão da população global significa que a produção de alimentos precisa 
aumentar 70% até 2050". Já a afirmativa "Ainda de acordo com o texto, o aumento da renda geralmente significa 
aumento do consumo de proteína", encontra equivalência no trecho "à medida que o consumo desse alimento 
aumenta junto com a renda dos consumidores norte-americanos", que indica correlação entre os dois indicadores, ou 
seja, aumento mútuo tanto da renda quanto do consumo de proteína. 

27671 
ASSISTENTE 

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

28040 ASSISTENTE SOCIAL 4 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois tanto a lei nº 8.069/90 quanto a sua alteração (Lei nº 13.812, de 2019) não estabelecem 
que AMBOS os pais precisam acompanhar a criança para viajar. 

27735 ASSISTENTE SOCIAL 11 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois não encontra fundamento no texto. O trecho "e informar ao usuário qual o prazo estimado 
para a resolução do seu problema" não é caracterizado pelo texto como uma prática que deve ser evitada. 

27875 ASSISTENTE SOCIAL 24 DEFERIDO 
Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
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compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27902 ASSISTENTE SOCIAL 24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27743 ASSISTENTE SOCIAL 29 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o exposto em texto. É possível identificar a relação com o trigo 
pelo contexto, já que a principal relação Brasil-Argentina até o trecho questionado na afirmativa faz alusão ao trigo. 
Veja, "esta forma, a princípio, o anúncio poderia representar mais uma fonte de pressão nos preços dos alimentos no 
Brasil, já que a elevação das cotações do trigo pode ser repassada para produtos que usam o insumo, como o pão 
francês". Ademais, cabe a(o) candidata(o) identificar elementos já mencionados no texto, como habilidades inerentes 
à interpretação textual. 

27877 ASSISTENTE SOCIAL 29 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o exposto em texto. É possível identificar a relação com o trigo 
pelo contexto, já que a principal relação Brasil-Argentina até o trecho questionado na afirmativa faz alusão ao trigo. 
Veja, "esta forma, a princípio, o anúncio poderia representar mais uma fonte de pressão nos preços dos alimentos no 
Brasil, já que a elevação das cotações do trigo pode ser repassada para produtos que usam o insumo, como o pão 
francês". Ademais, cabe a(o) candidata(o) identificar elementos já mencionados no texto, como habilidades inerentes 
à interpretação textual. 

27635 AUXILIAR DE FARMÁCIA 15 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as informações interpretadas do texto.  Especificamente, o 
texto é sobre a interação entre AIDS e Herpes Zoster e o trecho sobre complicações refere-se a este quadro de 
interação. É, portanto, totalmente possível interpretar que os pacientes HIV positivos e que possuem Herpes Zoster 
podem apresentar as complicações elencadas na afirmativa. 

27631 AUXILIAR DE FARMÁCIA 27 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com as ideias propostas em texto. Veja, a carne é um tipo de 
proteína animal, ou seja, a ideia de que a proteína animal está em escassez na Ásia permanece a mesma. 

27559 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
2 INDEFERIDO A afirmativa I É FALSA, pois pisos de cerâmica não são exemplos de metais, como reportado na afirmativa. 

27890 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
2 INDEFERIDO A afirmativa I É FALSA, pois pisos de cerâmica não são exemplos de metais, como reportado na afirmativa. 

28152 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
2 INDEFERIDO A afirmativa I É FALSA, pois pisos de cerâmica não são exemplos de metais, como reportado na afirmativa. 

27955 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
9 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as informações interpretadas do texto. Especificamente, o texto 
preconiza que I) uma vez o trabalho seja concluído antes do previsto, II) outras atividades da mesma lista podem ser 
remanejadas. O trecho presente na afirmativa defende exatamente a mesma ideia interpretada do texto, utilizando 
apenas algumas palavras diferentes. 

28132 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
21 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 21 da prova de conhecimentos gerais (matemática) para os cargos de nível fundamental do 
concurso para a Prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois seja no regime de juros simples (R$ 8.062,50) ou no regime 
de juros compostos (R$ 8.076,68), o montante acumulado na operação NÃO atende ao intervalo determinado na 
questão (maior que R$ 8.166 e menor que R$ 8.276). Os temas juros simples e juros compostos estão previstos em 
edital. A questão encontra-se clara, correta e coerente, abordando tema previsto em edital. 
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27504 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
24 INDEFERIDO 

As afirmativas I e II são VERDADEIRAS. Veja, na afirmativa I a correta resolução seria: {[(28 * 13) / (10 * 19)] - 1} * 100 
= [(364 / 190) - 1] * 100 = 91,58%. Já na afirmativa II, a área do gramado é dada por: [((51 * 105) / 2) + (118 * 184) * 
0,52 = 2.677,5 + 21.712 * 0,52 = 12.682,54 m². 

27892 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois o trecho "ela funciona como um substituto para a conta individual" torna a assertiva 
incorreta. A ideia presente no trecho "todas as despesas individuais e os gastos particulares devem ser conhecidos pelo 
parceiro" é contrária às ideias do texto. 

27679 
CONTROLADOR (A) 

INTERNO (A) 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com as informações disponíveis no texto. O trecho "Os valores e 
regras devem ser internalizados no âmbito da organização pública" deixa claro que as informações elencadas no 
parágrafo fazem referência a organização pública, incluindo os servidores e prestadores de serviço terceirizado. 

28153 
CONTROLADOR (A) 

INTERNO (A) 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com as informações disponíveis no texto. O trecho "Os valores e 
regras devem ser internalizados no âmbito da organização pública" deixa claro que as informações elencadas no 
parágrafo fazem referência a organização pública, incluindo os servidores e prestadores de serviço terceirizado. 

27805 
CONTROLADOR (A) 

INTERNO (A) 
24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27812 
CONTROLADOR (A) 

INTERNO (A) 
24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27833 
CONTROLADOR (A) 

INTERNO (A) 
24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27816 
CONTROLADOR (A) 

INTERNO (A) 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as informações expostas no texto. Especificamente, os produtos 
que a opinião de Michaela faz referência e a afirmativa trata sobre são os mesmos, seguindo o contexto do parágrafo.] 

27755 
CONTROLADOR (A) 

INTERNO (A) 
27 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva III da questão 27 da prova de conhecimentos 
gerais (língua portuguesa) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois 
a ausência do símbolo "%" após o valor 0,51 torna o teor da assertiva distinto do que foi apresentado no texto. Assim, 
considerando que o símbolo de percentual é determinante para a compreensão das informações expostas, a banca de 
professores do Instituto ADM&TEC acolheu o recurso do (a) candidato (a) de que o sentido da ideia original do texto 
foi alterado quando o símbolo de "%" foi removido da questão. 

27968 
CONTROLADOR (A) 

INTERNO (A) 
27 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva III da questão 27 da prova de conhecimentos 
gerais (língua portuguesa) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois 
a ausência do símbolo "%" após o valor 0,51 torna o teor da assertiva distinto do que foi apresentado no texto. Assim, 
considerando que o símbolo de percentual é determinante para a compreensão das informações expostas, a banca de 



Página 5 de 13 • Concurso público para a Prefeitura de Pariconha (AL) • Respostas aos recursos das provas objetivas aplicadas em 12 de janeiro de 2020 

RECURSO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

professores do Instituto ADM&TEC acolheu o recurso do (a) candidato (a) de que o sentido da ideia original do texto 
foi alterado quando o símbolo de "%" foi removido da questão. 

27814 
CONTROLADOR (A) 

INTERNO (A) 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o exposto em texto. É possível identificar a relação com o trigo 
pelo contexto, já que a principal relação Brasil-Argentina até o trecho questionado na afirmativa faz alusão ao trigo. 
Veja, "esta forma, a princípio, o anúncio poderia representar mais uma fonte de pressão nos preços dos alimentos no 
Brasil, já que a elevação das cotações do trigo pode ser repassada para produtos que usam o insumo, como o pão 
francês". Ademais, cabe a(o) candidata(o) identificar elementos já mencionados no texto, como habilidades inerentes 
à interpretação textual. 

27938 
CONTROLADOR (A) 

INTERNO (A) 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o exposto em texto. É possível identificar a relação com o trigo 
pelo contexto, já que a principal relação Brasil-Argentina até o trecho questionado na afirmativa faz alusão ao trigo. 
Veja, "esta forma, a princípio, o anúncio poderia representar mais uma fonte de pressão nos preços dos alimentos no 
Brasil, já que a elevação das cotações do trigo pode ser repassada para produtos que usam o insumo, como o pão 
francês". Ademais, cabe a(o) candidata(o) identificar elementos já mencionados no texto, como habilidades inerentes 
à interpretação textual. 

28067 ELETRICISTA n/i INDEFERIDO O presente concurso foi realizado de acordo com o previsto no edital. 

28069 ELETRICISTA n/i INDEFERIDO O presente concurso foi realizado de acordo com o previsto no edital. 

27910 ENFERMEIRO (A) 11 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois não encontra fundamento no texto. O trecho "e informar ao usuário qual o prazo estimado 
para a resolução do seu problema" não é caracterizado pelo texto como uma prática que deve ser evitada. 

28032 ENFERMEIRO (A) 11 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois não encontra fundamento no texto. O trecho "e informar ao usuário qual o prazo estimado 
para a resolução do seu problema" não é caracterizado pelo texto como uma prática que deve ser evitada. 

27680 ENFERMEIRO (A) 24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27873 ENFERMEIRO (A) 24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

28035 ENFERMEIRO (A) 24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27916 ENFERMEIRO (A) 26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as informações expostas no texto. Especificamente, os produtos 
que a opinião de Michaela faz referência e a afirmativa trata sobre são os mesmos, seguindo o contexto do parágrafo.] 

28007 ENFERMEIRO (A) n/i INDEFERIDO 
O concurso público obedeceu a tornas as normas de segurança previstas em edital, no termo de referência e na 
legislação vigente. Todos os aspectos de segurança, confiabilidade e sigilo foram observados. O presente concurso foi 
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realizado de acordo com as normas previsto no edital, cumprindo todos os procedimentos de segurança previstos em 
edital. 

27612 
ENGENHEIRO (A) 

AMBIENTAL E 
SANITARISTA 

24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27619 
ENGENHEIRO (A) 

AMBIENTAL E 
SANITARISTA 

27 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva III da questão 27 da prova de conhecimentos 
gerais (língua portuguesa) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois 
a ausência do símbolo "%" após o valor 0,51 torna o teor da assertiva distinto do que foi apresentado no texto. Assim, 
considerando que o símbolo de percentual é determinante para a compreensão das informações expostas, a banca de 
professores do Instituto ADM&TEC acolheu o recurso do (a) candidato (a) de que o sentido da ideia original do texto 
foi alterado quando o símbolo de "%" foi removido da questão. 

28064 ENGENHEIRO (A) CIVIL 9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois ela afirma que conveniados e contratados – fornecedores, prestadores de serviço e 
consultores NÃO PARTICIPAM DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

27868 ENGENHEIRO (A) CIVIL 15 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está totalmente de acordo com as informações do texto. Ora, se a ideia presente 
no texto está em consonância com "o Excel pode recomendar um relatório adequado para os dados do usuário", a 
afirmativa é VERDADEIRA. Caso a afirmativa restringisse a ação APENAS ao relatório, ela estaria totalmente diferente 
do exposto em texto, o que não é o caso. 

27874 ENGENHEIRO (A) CIVIL 15 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está totalmente de acordo com as informações do texto. Ora, se a ideia presente 
no texto está em consonância com "o Excel pode recomendar um relatório adequado para os dados do usuário", a 
afirmativa é VERDADEIRA. Caso a afirmativa restringisse a ação APENAS ao relatório, ela estaria totalmente diferente 
do exposto em texto, o que não é o caso. 

27573 ENGENHEIRO (A) CIVIL 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a área a ser pintada representa: [((35 * 48) / 2) + (77 * 77) + (93 * 113)] * 0,35 = [840 + 
5.929 + 10.509] * 0,35 = 17.278 * 0,35 = 6.047,3 cm². O argumento submetido em recurso não traz a área do triângulo 
como sendo BASE x ALTURA / 2, calculando erroneamente o resultado. 

27548 ENGENHEIRO (A) CIVIL 24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27578 ENGENHEIRO (A) CIVIL 24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27675 ENGENHEIRO (A) CIVIL 24 DEFERIDO 
Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
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compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27783 ENGENHEIRO (A) CIVIL 24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27851 ENGENHEIRO (A) CIVIL 24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27883 ENGENHEIRO (A) CIVIL 24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

28144 ENGENHEIRO (A) CIVIL 24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

28143 ENGENHEIRO (A) CIVIL 25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, estando clara e coerente e provendo todas as informações necessárias para obter a resposta 
final. A resolução é: aumento é dado por: {R$ 4,04 / [(R$ 3,95 + R$ 3,86 + R$ 4,01 + R$ 3,97) / 4]} - 1 * 100 = R$ 2,34%. 

27880 ENGENHEIRO (A) CIVIL 27 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva III da questão 27 da prova de conhecimentos 
gerais (língua portuguesa) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois 
a ausência do símbolo "%" após o valor 0,51 torna o teor da assertiva distinto do que foi apresentado no texto. Assim, 
considerando que o símbolo de percentual é determinante para a compreensão das informações expostas, a banca de 
professores do Instituto ADM&TEC acolheu o recurso do (a) candidato (a) de que o sentido da ideia original do texto 
foi alterado quando o símbolo de "%" foi removido da questão. 

27775 FISIOTERAPEUTA 7 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois afirma que "tarefas repetitivas" e "serviços físicos pesados" são exemplos de questões 
EMOCIONAIS. 

27829 FISIOTERAPEUTA 24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

28146 FISIOTERAPEUTA 27 DEFERIDO 
Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva III da questão 27 da prova de conhecimentos 
gerais (língua portuguesa) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois 
a ausência do símbolo "%" após o valor 0,51 torna o teor da assertiva distinto do que foi apresentado no texto. Assim, 



Página 8 de 13 • Concurso público para a Prefeitura de Pariconha (AL) • Respostas aos recursos das provas objetivas aplicadas em 12 de janeiro de 2020 

RECURSO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

considerando que o símbolo de percentual é determinante para a compreensão das informações expostas, a banca de 
professores do Instituto ADM&TEC acolheu o recurso do (a) candidato (a) de que o sentido da ideia original do texto 
foi alterado quando o símbolo de "%" foi removido da questão. 

27552 FONOAUDIÓLOGO (A) 21 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA e a III é VERDADEIRA. Segue a resolução da afirmativa I: a área a ser pintada representa: [((35 * 
48) / 2) + (77 * 77) + (93 * 113)] * 0,35 = [840 + 5.929 + 10.509] * 0,35 = 17.278 * 0,35 = 6.047,3 cm². 

27555 FONOAUDIÓLOGO (A) 24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27899 GARI 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o despejo da água contaminada não poderá ser feito com o vaso sanitário já limpo, 
incorrendo em erro. Ademais, a questão não disserta sobre a forma como lavar o vaso, apesar que ele deve ser lavado 
por último. 

27826 
GUARDA CIVIL 

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

27732 
GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o exposto em texto. O termo proteína animal foi utilizado em 
texto para referir-se à carne e, portanto, é um substituto utilizado na redação do texto. Ademais, cabe a(o) candidata(o) 
identificar elementos já mencionados no texto, como habilidades inerentes à interpretação textual. 

28003 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não apresenta informações que contradizem o exposto na letra da lei. Veja, não 
existem elementos na afirmativa que levam o(a) candidato(a) a entender que APENAS a distância de segurança lateral 
deva ser guardada entre os veículos. 

27590 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
2 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois existe uma condição determinante para que o afirmado seja considerado verdadeiro. Como 
tal condição (atividade de urgência) não foi explicitada, a afirmação é considerada FALSA por omitir a condição, uma 
vez que os veículos por si só não possuem tal prioridade (apenas quando em urgência). 

27756 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
2 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois existe uma condição determinante para que o afirmado seja considerado verdadeiro. Como 
tal condição (atividade de urgência) não foi explicitada, a afirmação é considerada FALSA por omitir a condição, uma 
vez que os veículos por si só não possuem tal prioridade (apenas quando em urgência). 

27820 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
2 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois existe uma condição determinante para que o afirmado seja considerado verdadeiro. Como 
tal condição (atividade de urgência) não foi explicitada, a afirmação é considerada FALSA por omitir a condição, uma 
vez que os veículos por si só não possuem tal prioridade (apenas quando em urgência). 

27995 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
2 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois existe uma condição determinante para que o afirmado seja considerado verdadeiro. Como 
tal condição (atividade de urgência) não foi explicitada, a afirmação é considerada FALSA por omitir a condição, uma 
vez que os veículos por si só não possuem tal prioridade (apenas quando em urgência). 

28149 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
2 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois existe uma condição determinante para que o afirmado seja considerado verdadeiro. Como 
tal condição (atividade de urgência) não foi explicitada, a afirmação é considerada FALSA por omitir a condição, uma 
vez que os veículos por si só não possuem tal prioridade (apenas quando em urgência). 

28008 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
3 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o previsto em lei. Ora, de fato, os veículos mencionados na 
afirmativa gozam de livre circulação quando cumpridas as situações condicionantes para tal ação (estar em serviço de 
urgência e devidamente identificados). Logo, a afirmativa possui informações completamente corretas, mesmo que 
não idênticas ao previsto na lei. 
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27596 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois existe uma condição determinante para que o afirmado seja considerado verdadeiro. Como 
tal condição (atividade de urgência) não foi explicitada, a afirmação é considerada FALSA por omitir a condição, uma 
vez que os veículos por si só não possuem tal prioridade (apenas quando em urgência). 

27758 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois existe uma condição determinante para que o afirmado seja considerado verdadeiro. Como 
tal condição (atividade de urgência) não foi explicitada, a afirmação é considerada FALSA por omitir a condição, uma 
vez que os veículos por si só não possuem tal prioridade (apenas quando em urgência). 

27997 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois existe uma condição determinante para que o afirmado seja considerado verdadeiro. Como 
tal condição (atividade de urgência) não foi explicitada, a afirmação é considerada FALSA por omitir a condição, uma 
vez que os veículos por si só não possuem tal prioridade (apenas quando em urgência). 

28006 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois está contra o previsto em lei. Ora, o(a) condutor(a) deve seguir as orientações fornecidas 
por agentes de trânsito, como uma exigência da função executiva dos órgãos de regulação de trânsito municipais. 

28011 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois está contra o previsto em lei. Ora, o(a) condutor(a) deve seguir as orientações fornecidas 
por agentes de trânsito, como uma exigência da função executiva dos órgãos de regulação de trânsito municipais. 

27761 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
8 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, de acordo com o gabarito oficial do concurso. 

28010 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois deixa claro que os condutores deverão prestar ou providenciar socorro em situações 
que sejam permitidas ("podendo fazê-lo"). 

27999 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
22 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois R$ 3,63 + R$ 0,16 + R$ 0,15 + R$ 0,15 = R$ 4,09. Assim, temos: ((R$ 4,09 / R$ 3,63) 
- 1) * 100 = 12,67%. 

28000 
MOTORISTA 

(CATEGORIA D) 
24 INDEFERIDO 

A afirmativa I É VERDADEIRA, pois a relação entre as figuras é dada por: {[(28 * 13) / (10 * 19)] - 1} * 100 = [(364 / 190) 
- 1] * 100 = 91,58%. 

28060 
MOTORISTA 

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

27796 MOTORISTA ESCOLAR 9 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o texto. Ora, o texto afirma que "poderá “puxar” outras 
atividades DESSA lista de atividades prioridades", deixando claro que a lista ainda não está finalizada, podendo "puxar" 
outras atividades para adiantar o trabalho como um todo. 

28038 
ODONTÓLOGO (A) 

(DENTISTA) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o consenso da literatura e com o disposto em Auxiliar de Saúde 
Bucal - 1ª edição (Verônica Oliveira Dias, Montes Claros, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, 2015, p. 22 e 23). 
A maior parte das referências entende a divisão do dente como nas três partes citadas na afirmativa. 

28162 
ODONTÓLOGO (A) 

(DENTISTA) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o consenso da literatura e com o disposto em Auxiliar de Saúde 
Bucal - 1ª edição (Verônica Oliveira Dias, Montes Claros, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, 2015, p. 22 e 23). 
A maior parte das referências entende a divisão do dente como nas três partes citadas na afirmativa. 

27789 
ODONTÓLOGO (A) 

(DENTISTA) 
24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

28023 
ODONTÓLOGO (A) 

(DENTISTA) 
24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
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da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27770 PEDREIRO (A) 30 INDEFERIDO 

A leitura e correção dos cartões respostas é feita por meio de processamento eletrônico. O candidato deve aguardar 
o resultado do processamento eletrônico das notas e, se julgar adequado, deve submeter recurso sobre o resultado 
preliminar. O presente concurso foi realizado de acordo com as normas previsto no edital, cumprindo todos os 
procedimentos previstos em edital e exigidos pela contratante. 

27592 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, estando clara e coerente. Na presente afirmativa houve a restrição do conteúdo a ser 
julgado pelo(a) candidato(a), especificando que as informações propostas estavam de acordo com o Art. 5° da 
Constituição Federal de 1988. Dessa forma, o(a) candidato(a) deve julgar a afirmativa como verdadeira ou falsa 
considerando o presente artigo exposto. 

28020 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, estando clara e coerente. A afirmativa I não trata sobre juros simples ou compostos, sendo uma 
relação entre área, preço e porcentagem, podendo ser calculada da seguinte forma: {[(103 * 97) / 2] * R$ 244} - 14% 
= R$ 1.048.255,72. 

27524 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27771 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27885 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27925 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27973 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 
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28017 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

28024 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

28033 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

28117 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

28126 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

28171 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

28191 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

28111 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
25 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, estando clara e coerente e provendo todas as informações necessárias para obter a resposta 
final. A menos que a questão explicitasse a comparação com um mês inicial específico, a comparação com o preço 
mais recente (mês 5) é a correta visto que se trata de um AUMENTO. A resposta correta pode ser obtida por: aumento 
é dado por: {R$ 4,04 / [(R$ 3,95 + R$ 3,86 + R$ 4,01 + R$ 3,97) / 4]} - 1 * 100 = R$ 2,34%. 



Página 12 de 13 • Concurso público para a Prefeitura de Pariconha (AL) • Respostas aos recursos das provas objetivas aplicadas em 12 de janeiro de 2020 

RECURSO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

27768 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
27 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva III da questão 27 da prova de conhecimentos 
gerais (língua portuguesa) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois 
a ausência do símbolo "%" após o valor 0,51 torna o teor da assertiva distinto do que foi apresentado no texto. Assim, 
considerando que o símbolo de percentual é determinante para a compreensão das informações expostas, a banca de 
professores do Instituto ADM&TEC acolheu o recurso do (a) candidato (a) de que o sentido da ideia original do texto 
foi alterado quando o símbolo de "%" foi removido da questão. 

27967 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
27 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva III da questão 27 da prova de conhecimentos 
gerais (língua portuguesa) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois 
a ausência do símbolo "%" após o valor 0,51 torna o teor da assertiva distinto do que foi apresentado no texto. Assim, 
considerando que o símbolo de percentual é determinante para a compreensão das informações expostas, a banca de 
professores do Instituto ADM&TEC acolheu o recurso do (a) candidato (a) de que o sentido da ideia original do texto 
foi alterado quando o símbolo de "%" foi removido da questão. 

28031 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
27 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva III da questão 27 da prova de conhecimentos 
gerais (língua portuguesa) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois 
a ausência do símbolo "%" após o valor 0,51 torna o teor da assertiva distinto do que foi apresentado no texto. Assim, 
considerando que o símbolo de percentual é determinante para a compreensão das informações expostas, a banca de 
professores do Instituto ADM&TEC acolheu o recurso do (a) candidato (a) de que o sentido da ideia original do texto 
foi alterado quando o símbolo de "%" foi removido da questão. 

28160 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
27 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva III da questão 27 da prova de conhecimentos 
gerais (língua portuguesa) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois 
a ausência do símbolo "%" após o valor 0,51 torna o teor da assertiva distinto do que foi apresentado no texto. Assim, 
considerando que o símbolo de percentual é determinante para a compreensão das informações expostas, a banca de 
professores do Instituto ADM&TEC acolheu o recurso do (a) candidato (a) de que o sentido da ideia original do texto 
foi alterado quando o símbolo de "%" foi removido da questão. 

27517 
PROCURADOR (A) 

JURÍDICO (A) 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o exposto em texto. É possível identificar a relação com o trigo 
pelo contexto, já que a principal relação Brasil-Argentina até o trecho questionado na afirmativa faz alusão ao trigo. 
Veja, "esta forma, a princípio, o anúncio poderia representar mais uma fonte de pressão nos preços dos alimentos no 
Brasil, já que a elevação das cotações do trigo pode ser repassada para produtos que usam o insumo, como o pão 
francês". Ademais, cabe a(o) candidata(o) identificar elementos já mencionados no texto, como habilidades inerentes 
à interpretação textual. 

27638 
PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

4 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois refere-se a apenas um árbitro, contrariando o disposto nas regras da modalidade n°5 e n°6, 
que destacam outros árbitros na partida. 

27810 
PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

4 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois refere-se a apenas um árbitro, contrariando o disposto nas regras da modalidade n°5 e n°6, 
que destacam outros árbitros na partida. 

27871 
PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

4 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, de acordo com o gabarito oficial do concurso. 

27989 
PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

4 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois refere-se a apenas um árbitro, contrariando o disposto nas regras da modalidade n°5 e n°6, 
que destacam outros árbitros na partida. 

27669 
PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

24 DEFERIDO 
Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
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da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27998 
PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

24 DEFERIDO 

Novo gabarito: c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I da questão 24 da prova de conhecimentos gerais 
(matemática) dos cargos de nível superior do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é FALSA, pois o montante 
da operação apenas atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.902 e menor que R$ 3.989) no regime de juros 
compostos (R$ 3.950,40). Na hipótese de que o investimento rentabiliza em regime de juros simples, o montante 
acumulado (R$ 3.900,00) não atenderá à condição da assertiva. 

27993 
PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

28 INDEFERIDO As afirmativas II e III são FALSAS, de acordo com o gabarito oficial do concurso. 

27739 

PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E 

ANOS INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

24 INDEFERIDO 

A assertiva III da questão 24 da prova de conhecimentos gerais (matemática) do cargo de PROFESSOR (A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS do concurso para a prefeitura de Pariconha (AL) é VERDADEIRA, pois o montante 
da operação atende à condição da assertiva (maior que R$ 3.391 e menor que R$ 3.486) em ambos os regimes, de 
juros compostos (R$ 3.405,00) e simples (R$ 3.423,50). Dessa forma, o(a) candidato(a) chegaria à resposta correta da 
assertiva adotando ambas as modalidades de cálculo de juros. 

28109 PSICÓLOGO (A) 4 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 18 da lei nº 8.080/90: "À direção municipal do Sistema de 
Saúde (SUS) compete: I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os 
serviços públicos de saúde". Portanto, tais ações são responsabilidade da direção municipal do SUS. 

27701 PSICÓLOGO (A) 29 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o exposto em texto. É possível identificar a relação com o trigo 
pelo contexto, já que a principal relação Brasil-Argentina até o trecho questionado na afirmativa faz alusão ao trigo. 
Veja, "esta forma, a princípio, o anúncio poderia representar mais uma fonte de pressão nos preços dos alimentos no 
Brasil, já que a elevação das cotações do trigo pode ser repassada para produtos que usam o insumo, como o pão 
francês". Ademais, cabe a(o) candidata(o) identificar elementos já mencionados no texto, como habilidades inerentes 
à interpretação textual. 

 


